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VVASHINGTON, kovo 29. — ketis. Visos tos žinios turi bir- 
neturi 

kaip kad ikišiol 
net ir pačių di- 
ar serų ir bonų

Kazakstane badu mirė 1,000,000 
žmonių , Ukrainoje padėtis 
yra baisi, sako Lloyd George 
sekretorius

sako, kad tuo

stengiasi pravesti legislatu- 
roje patvarkymą, kad merą 
Chicagai rinktų miesto tary
ba
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Prez. Rooseveltas Reikalauja 
Kontrolės Serų Prekybai

Reikalauja uždėti kontrolę Šerų ir bonų 
pardavinėjimui, kad apsaugoti investuo

tojus ir suvaržyti spekuliaciją

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasiuntė kongresui naują spe
ciali pranešimą—šeštą bėgyje
trijų savaičių—kuris reikalauja, 
kad butų uždėta kontrolė ant 
serų ir bonų leidimo ir parda
vinėjimo, kad tuo apsaugojus 
pinigų investuotojus, nes iki
šiol publika yra aplaikiusi di
delių nuostolių delei bankų di
rektorių, brokerių 
cijų “nesąžiningo 
elgimosi”.

Kontrolė butų
naudojant tomis galiomis, ku
rias valdžia turi kontroliuoti 
tarptautinę prekybą.

Prezidenats sako, kad ta kon
trole stengiamąsi “sugryšti. prie 
aiškaus supratimo tos senos 
tiesos, kad tie, kurie veda ban
kus, korporacijas ir kitas įstai
gas, kurios naudoja kitų žmo
nių pinigus, yra tiktai veikian
tys kitų vardu globėjai”.

Naujais įstatymais, kuriuos 
siūloma pravesti, iš Šerų leidė
jų bite reikalaujama pasakyti 
visą tiesą apie savo Šerų tvir
tumą ir kokio pelno galima ti-

Prezidentas nukapo* 
pojo algas visiems 

darbininkams
WASHINGTON, kovo 29. — 

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
įsakė nukapoti algas 15 nuoš. 
visiems federaliniams valdinin
kams ir valdžios darbininkams, 
nežiūrint kokių kuris vietų už
ima.

Tas algų nukapojimas tęsis 
iki birželio 30 d., kada baigsis 
fiskaliniai metai. Tuo prezi
dentas tikisi sutaupinti $30,- 
000,000.

Kas bus daroma po to, pri
klausys nuo to kaip biis paki
tėjęs pragyvenimo brangumas. 
Prezidentas sako, kad nuo 1928 
m. pragyvenimas yra atpigęs 
21.7 nuoš.

Gal 1,000 žmonių žu 
vo žemei nuslinkus
LIMA, Peru, kovo 29.—Ma

noma, kad 1,000 žmonių žuvo 
žemei nuslinkus ir užgriuvus 
Tantaday miestelį. Smarkus lie
tus sudarė kalnuose ežerą, ku
ris pratruko 
duo ir žemė 
telį. Iki šiol 
nai.

ir pasileidęs van- 
užliejo visą 
atkasti 76

mies- 
lavo-

29.—LANSING, Mich., kovo 
Pereitą naktį apdegė valstijos 
kapitelius. Senato dalyje su
degė dai/g dokumentų ir visi 
svarstomieji biliai.

Chicagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 6:-

ti paskelbtos ir niekas 
būti užslėpta, 
buvo daroma 
džiųjų bankų 
pardavėjų.

Prezidentas
norima pakeisti senąją taisyk
lę—“tegul pirkėjas pasisaugo”, 
nauja taisykle—“tegu‘l ir par
davėjas pasisaugo”. Todėl par
davėjui ir uždedama pareiga pa
sakyti visą tiesą. Valdžia, ži
noma, negarantuos ir negali 
garantuoti parduodamų Šerų ir 
bonų, bet žmonės gal atgaus 
didesnį pasitikėjimą Šerais ir 
ims daugiau investuoti.

Tai tik pradžia. Vėliau4, sako 
prezidentas, bus pasiūlyti kiti 
įstatymai apsaugojimui par
duodančių, perkančių ir mai
nančių nuosavybes nuo nesąži
ningų ir nepadorių pasielgimų 
bankų ir korporacijų.

Atstovų buto tarpvalstijinės 
prekybos komitetas jau rytoj 
pradės svarstyti šį bilių ir ti- 
kimąsi, kad jis bus neužilgo 
priimtas. Senatas irgi rengia
si kiitoskubiausia bilių priimti.

11 ‘Y ' V' t’ H -./ / '•>

Wm. Green nepaliau
ja priešintis dar

bo armijai
WASHINGTON, kovo 29. — 

Atstovų butas šiandie, panau
dojus visų partinės mašinos 
spaudimą, priėmė prezidento 
Roosevelto darbo armijos bilių, 
kuris įsteigs 250,000 bedarbių 
armiją dirbti prie sodinimo miš
kų ir niekurių kitų viešųjų dar
bų.

Bilius gryšta senatan dėl nie
kurių mažų pataisų ir tada bus 
pasiųstas prezidentui pasirašy
ti.

VVASHINGTON, kovo 29. - 
Atstovų butui šiandie praneš
ta, kad Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas William 
Green atmainė savo nuomonę 
ir vėl priešinasi visam prezi
dento Roosevelto darbo armi
jos biliui, nežiūrint senato pa
darytų tame biliifje pataisų. Te- 
čiaus kelios dienos atgal pats 
Green rašė, kad senatui pada
rius pataisas jis jaučiąs, kad 
darbininkai bilių priimsiu.

Tečiaus nežiūrint Green prie
šinimosi, atstovų butas galbūt 
dar šiandie bilių priims.

Senatas pataisytą bilių jau 
yra priėmęs. Rytoj senatas 
formaliai pradės svarstyti pa- 
skirimą $500,000,000 bedarbių 
šelpimui.

Moteris prisigirdė 
parko ežerėlyje

CHICAGO.— Dar nepažinta 
moteris, apie 50 m. amžiaus, va
kar ramiai įbrido į Douglas 
parko ežerelj ir prisigirdė. Par
ko darbininkas matęs saužudys- 
tę, pašaukė policistus, kurie 
pastvėrę vieną paskui kitą ke
lias valsti, bandė plaukti prie 
moteries, bet dar valtys nebuvo 
prirengtos ir visos jos pasken
do. Radus vieną neskęstančią 
valtj, moteries lavonas liko iš
griebtas.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Kovas-March 30 d., 1933
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KAIP LIETUVA PASITIKO AMERIKOS 
BANKŲ “ŠVENTŲ’-UŽDARYMA

Bankams atsisakius keisti dolerius kilo pa 
nika tarp turinčių dolerių ir pradėjo 

veikti juodoji birža

Dabartinis Rusijos 
badas yra lygus 

1921 m. badui

na. daugiausia delei kolektivi- 
zacijos, kurios valstiečiai ne
kenčia. Kita priežastis yra 
prasta transportacija, stoka iš
lavintų darbininkų, pakrikę ša
lies finansai ir valdžios tero
ras. Bedarbė nuolatos didėja 
toje šalyje, kuri tik nesenai gy
rėsi ,kad jie neturi tų blogumų, 
kurias pergyvena kapitalistinės 
šalys.

Demokratai visai ne
nori naujų Chicagos 

mero rinkimų

BERLYNAS, kovo 29. —Da
bartinis badas Rusijoje yra 
tiek pat didelis, kaip kad buvo 
didysis 1921 metų badas, ku
riame mirė iš bado milionai 
žmonių ,sako Gareth Jonės, pri
vatinių buvusio Anglijos pre
mjero Lloyd George sekfetorius, 
kuris atvyko į čia po ilgos ke- 
lonės Ukrainoj.

Jonės apie padėtį Rusijoje 
įteiks oficialį raportą Londono 
internacionalių reikalų instituS 
tui. Jis liuosai kalba rusiškai 
ir kuomet daugeliui kitų užsie
nio korespondentų yra uždraus
ta lankytis Ukrainoj, jam buvo 
leista ją visą išvaikščioti.

Jonės sakosi matęs badą pla 
čioj skalėj ir delei to besiple
čiančias žudynes. Rusai yra 
nusigandę ir stveriasi beprotiš
kų priemonių, kaip areštavimas 
anglų inžinierių, ar valdžios su
šaudymas 30 žymių agronomi
jos darbuotojų, jų tarpe ir ag
rikultūros vice-komisaro.

Laikraštininkams Jonės pa
pasakojo, kad jis pėsčias išvai
kščiojo ir apvažinėjo didelę da
lį Ukrainos ir ištyrė 12 kolek
tyvių ūkių. Visur jie girdėjęs 
šauksmą: “Mes neturime duo
nos; mes mirštame badu”.

“Tas šausksmas eina iš visos 
Rusijos; iš Volgos sryčių, iš Si- 
berijos, iš Baltgudijos, iš cen- 
tralinės Azijos ir iš derlingo
sios Ukrainos juodžemio juos
tos”, sako Jonės. ’ “Aš mačiau, 
kaip valstietis išsirinko duonos 
pluteles ir Grandžių žieves, ku
rias aš sumečiau vagono spiau- 
dykloje.”

“Kareiviai įspėjo mane neva
žinėti naktimis, nes yra daug 
desperatiškų žmonių. Užsienio 
ekspertas ,kuris sugryžo iš Ka- 
zakstano pasakojo man, kad 
ten iš 5,000,000 gyventojų ba
du mirė 1,000,000 žmonių.

“Po diktatoriaus Stalino al
kanų rusų yra labiausia neken
čiamas George Bernard *Shaw 

jo aprašymus, kad jie turi 
užtektinai maisto, kuomet iš
tiktųjų jie badauja. Nėra už
tektinai maisto ir daugelis vals
tiečių yra tiek silpni, kad, ne
gali dirbti žemės ir ateitis iš
rodo dar juodesnė, negu dabar
tis. Valstiečiai nebepasitiki val
džia ir reformos taksavimo po
litikoj yra pavėluotos?’

Jonės sako, kad badas paei-

Berlyne jau prasidė
jo žydų boikotas; 
sankrovos užsidarė

BERLYNAS, kovo 29.— Nors 
naziai paskelbė ,kad žydų boi
kotas prasidės balandžio 1 d.>
10 vai. ryte, tečiaus Berlyno na
ziai boikotą jau šiandie pradė
jo.

Berlyno miesto valdžia pa
skelbė, kad nuo balandžio 1 d. 
visos miesto reikmenys bus per
kamos tik iš nazių pirklių.

Ginkluotos nazių gaujos pra
dėjo pikietuoti žydų sankrovas 
ir 48 sankrovos tuoj auš užsida
rė. Taipgi yra pikietuojamos 
ir tos sankrovos, kurios nors 
ir nėra vedamos žydų, bet yra 
pasiskolinusios iš žydų pinigų.

žydams profesoriam neleista 
įeiti į Westfalijos universiteto 
rumus ir skaityti studentams 
lekcijas.

Naziai krykštauja, kad jie vi
sai suvaržysią žydus ir skelbia
11 punktų programą kovai su 
žydais. Valdžios įsakymu Ber
lyno žydų sankrovų langai tu
ri būti išdaužyti.

šis persekiojimas žydų nėra 
iššauktas atgiežai už užsienio 
žydų protestite, bet yra dalis 
nazių programo, kuris yra skel
biamas jau kelinti metai. '

1 DAGENHAM, Anglijoj, kovo 
29.—Po trijų dienų streiko, dar
bininkai sutiko priimti kompro
misinį, tik dalipą. algų nu- 
kapojimą ir 7,000 darbininkų 
streikas Fordo dirbtuvėse užsi
baigė. Vietos Fordo dirbtuvė 
yra didžiausia automobilių dirb
tuvė visoj Europoj.

SPRINGFIELD, III., kovo 29. 
—Demokratai valstijos legisla- 
turoje deda visas pastangas, 
kad pravesti bilių, kuris leistų 
miesto tarybai išrinkti Chica
gai merą, itfžpildimui mirusio 
mero Cermak vietos, vieton kad 
merą rinkti visuotinu balsavi
mu. Jis tvirtina, kad nomina- 
ei jos ir rinkimai brangiai kai
nuotų, o dabar miestas neturi 
pinigų. Bet tikroji priežastis 
yra ta, kad demokratai miesto 
taryboje turi didžiumą ir todėl 
demokrato mero išrinkimas yra 
užtikrintas, kuomet gi visuotini 
rinkimai kartais gali duoti vi
sai , netikėtų davinių.

Valstijos senatas jai.4 priėmė 
bilių, kuris leidžia miesto tary
bai išrinkti merą. Valstijos at
stovų bute bilius negavo reikia
mo skaičiaus balsų, nes apie 50 
atstovų susilaikė nuo balsavi
mo. Tečiaus bilius nėra numa
rintas ir bus balsuojamas iš- 
nau4jo.

Atstovas Libonati įnešė savo 
bilių, kuris dabartinį laikinį 
merą padaro pilnateisiu meru, 
bet reikalauja, kad iki pabab 
gos šių metų butų padaryti tik
rojo mero nominacijos ir rin
kimai.

Tarp pačių demokratų yra 
nesutikimas tuo klausimu. Gu
bernatorius Horner ir demokra
tų mašina stovi ttž tai, > kad 
merą rinktų miesto taryba, bet 
senatorius Lewis reikalauja, 
kad merą rinktų patys žmonės. 
Lewis poziciją remia ir Hears- 
to laikraščiai. Bet išrodo, kad 
laimės gub, Horner ir mašina, 
kadangi prie jų dedasi ir nie- 
kurie republikonaį, kurie dar 
nesitiki laimėti šiuos rinkimus 
ir todėl nenori panešti' rinki
mų kampanijos iškaščių.

KAUNAS.— Prezidento Roo- 
sevęlto paskelbtoji nacionalė 
“bankų šventė” — uždarymas 
bankų kelioms dienoms ir su
stabdymas aukso eksporto, iš
šaukė nemažą paniką visoje Eu
ropoje, kuri atsiliepė ir Lietu4- 
voje. Ypač kad tas Amerikos 
prezidento žygis buvo netikėtas, 
visai nelauktas.

Visos šalys paliovė mainyti 
dolerius, o ir biržos paliovė do
lerį kotiruoti, nežinant dolerio 
pariteto (vertėse). Paliovė do
lerius mainyti ir Lietuvos ban
kai. Tas iššaukė nemažą pani
ką tarp tų, kurie turėjo dole
rių ir visi suskubo doleriite keis
ti į litus. Kadangi bankai do
lerių nekeitė, tai tuoj aus pra
dėjo veikti juodoji birža ir 
slapta mainyti dolerius, žino
ma, dolerių kursas “bidžoje” 
buvo žemas—4—7 litai už do
lerį. Tie piniginiai sukčiai dar 
tyčiomis gąsdino žmones dole
rio kritimu. Ir žmonės tikėjo, 
nes jie jau4 buvo patyrę, kaip 
liko be vertės galingas rublis, 
Vokietijos markė, okupantų ost
markės. Tad kodėl tas pats ne
galėjo atsitikti su doleriu, ypač 
kad jau nė bankai dolerių pe- 
bemaino ?

Juodosios biržos mekleriai ge
rokai uždirbo naudodamies 
žmonių išgąstimi. O žmonės ne
mažai prarado, nes daugelis ne
pasitikėdami kitais pinigais ir 
norėdami įsigyti dolerių 
mokėję už juos daugiau4 jų 
rosios vertės.

Kad sustabdyti juodosios
žos tokį žmonių išnaudojimą 
Lietuvos bankas paskelbė, kad 
jis mainys dolerius tiems pilie- 
čiems, kurie būtinai nori dole
rių nusikratyti, bet už dolerį 
mokės tik 9 litite.

Vėliau, kada padėtis paaiš
kėjo ir Amerikos bankai vėl 
atsidarė, dolerio kursas pakilo, 
bet visgi ir dabar nesiekia 
litų.

Juodoji birža veikia 
Panevėžy

Ūkininkai neima dolerių
PANEVĖŽYS.— Susvyravus 

dolerio kursui Panevėžy gyve
nantieji amerikiečiai ir šiaip 
asmenys turį dolerių labai su
sirūpino. Susirūpino ir eile 
maklerių, norėdami iš to pasi
naudoti. Kovo 8—9 d. ties Lie
tuvos banko rūmais jau veikė 
juodoji birža ir prekiavo dole
riais, juos keisdami į litus.

Teko patirti, kad esą jau ir 
nukentėjusių nuo juodosios bir
žos maklerių. Iš vieno pasitu<- 
rinčio stambaus ūkininko mak
leriai kovo 9 d. išvilioję arti 
šimto dolerių pirkdami už 5.90 
Ii t. Juodoji birža veikė gud
riai. Joj pasižymėjo keli vyrai 
ir viena moteris. Kiekvieną ei
nantį į banką jie sustabdydą- 
vo, kaip nors užkalbindavo ir 
gąsdindavo dolerio kritimu. Mo
teris neva iš banko išeidavo

verkdama, paskui ją už gal- 
vo susiėmęs vyras ir 
vienas “geraširdis” 
doleriite...

Tuo pačiu tenka
kad paskelbus dolerio susvyra
vimą susijaudino net gudrus 
biznieriai ir ėmė leisti dolerius 
apyvarton arba juos keitė 
tus.

Kovo 9 d. turguje jau 
matyt mokant dolerius už
dus, bet ūkininkai jų neėmė, o 
turintieji su didžiausiu triukš
mu* juos skubėjo keisti.

Kaip dabar atrodo emi 
gracijos reikalai

RYTOJ
“Naujienose” tilps auditoriaus 

J. P. Varkalos straipsnis, ku
riame išsamiai bus išnagrinėti 
valstijos prekių taksų įstaty
mai, kaip jie operuos ir kaip 
jie palies biznierius.

Svarbu kiekvienam su ^titfo 
klausimu susipažinti, nes pre
kių taksai įeis gaįion atčinantj 
šeštadienį, balandžio 1 dį ;

Z b. . . Z „J.. I, - *- * ■ “ «■- .

Pasikorė pilietis
.. .. ii>............. .............. ii

BAJORIŠKIAI, Jūžintų v. 
Vasario 22. bute buvo ras
tas pasikoręs A, Kibirkštis.

- ......... . ‘ -T-——

H0LLYW00D, Cal. kovo 29. 
—Garsi krutamųjų paveikslų 
aktorė Martene Dietrich liko 
skaudžiai sužeista kai filmuo
jant jį nukrito nuo pasibaidžiu- 
sio arklio. Ji nukrito ant gab 
vos, bet ją išgelbėjo kieta skry 
bSlė. i

KAUNAS.—Paskutiniu metu 
emigracija iš Lietuvos į šiau
rinę Ameriką galima sakyti, yra 
visai sustojus. Prieš keturiirs- 
penkius metus laukė kvotos ar
ti penkių tūkstančių žmonių, o 
dabar, pasunkėjus ekonominei 
būklei, neišsemiama net pusė 
kvotos (kvota— 366 
kasmet.)

Didžiausį kontigentą 
emigraciją į Palestiną,
iš visos Europos kasmet jlei- 
džiama apie 10,000 žmonių, nuo 
iruti 27 metų amžiaus. Iš Lie
tuvos kasmet gali emigruoti 
apie 500. šį skaičių sudaro 
išimtinai žydai. Palestinoj to
kie emigrantai labai patogiomis 
sąlygomis gauna žemę ir pra
džiai gyvenimo pašalpą. Kiek 
mažiau emigruoja į P. Afriką, 
daugumas pas savo gimines.

Lietuviai ir.dabar emigruoja 
į Pietų Ameriką, tačiau šių 
metų pradžioj emigrantų skai
čius žymiai sumažėjo.

Suimti stiklo fabriko 
savininkai

KAUNAS.—Aleksote buvusio 
stiklo fabriko “Arš.” keli me
diniai trobesiai per varžytines 
buvo parduoti už 850 litų. Tro
besius nupirko kitas stiklo fab
rikas, vardu “Aleksotas”. Tro
besiai turėjo būti nugriauti. 
Tačiau “Aleksotas”, begriauda- 
mas numirktuosius trobesius, su
griovė visą “Arš” fabriką, su
naikino jo įrengimus. Matyt, 
taip padarė dėl to, kad “Arš”
fabrikas butų amžinai išbrauk
tas iš “Aleksoto” konkurentų 
sąrašo. “Arš” fabriko savinin
kas pasiskundė teisingumo or
ganams. Kriminalinė policija 
suėmė “Aleksoto” stiklo fabri
ko savininkus A. Ru’binšteiną 
ir Icką Ligumą. Apskaičiuoja
ma, kad “Aleksotas” “Aršui” 
padarė apie 60,000 litų nuo
stolių.

Nušovė 40 šunų
ŠIAULIAI. — šiomis dieno

mis Šiaulių policija buvo su
rengusi mieste šunų—valkatų 
medžioklę. Per 3—4 medžiok
lės dienas prišaudyta apie 40 
šunų.

PINIGAI LIETUVON
NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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KADA PASIBAIGS SABOTAŽAS
| SOVIETŲ RUSIJOJE?
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Kas yra tie sabotažninkai?
Pastaruoju laiku vėl ateina 

nemalonių žinių iš Sovietų 
Rusijos. Bolševikijos gyveni
mo aplinkybes ten diena iš 
vienos pagimdo vis daugiau 
ir daugiau sabotažninkų. Da
liai to reiškinio yra kalta Ru
sijos Komunistų Partija, kuri 
skiria žmones visoms atsako
mi ilgoms vietoms.

Kas yra sabotažninkai? Sa- 
botažninkais paprastai, vadi
nama tokie žmonės, kurie ty
ria lėtai arba nesąžiningai 
dirba bei gadina medžiagą ir 
darbo įrankius. Visai kitokia 
sabotažninko sąvoka yra So
vietų Kurijoje. Ten ir sąžinin
giausi darbininkai lieka prie 
sabotažninkų priskaityti. jeigu 
tik jie pradeda kalbėti prieš 
savo politikierius. — prieš 
tuos, kurie nieko nedaro, bet 
gauna riebias algas.

Iš praeities mes gerai žino
me, kas atsitiko su musų ame- 
likonais. Jie buvo geri tol, kol 
tylėjo, kol laikė savo burnas 
uždarę. Bet voj. spėjo jie išsi
žioti. kaip tuoj liko prie sabo- 
iažniukų priskaityti. Kiek ge
ri darbininkai jie buvo, tatai 
parodo jau tas faktas, kad jie 
buvo vadinami “udarninkais,” 
o kai kurie net pirmo laipsnio 
“udarninkais.” Iš lo aišku, jog 
jie buvo tikrai geri darbinin
kai. Prie jų ir aš priklausiau.

Bet pažiūrėkime, kas su 
mumis atsitiko. Dirbtuvėje, 
kurioje mes dirbome, iš prad
žių reikalai buvo tvarkomi pa
kenčiamai. Bet vėliau pradėjo 
darbininkams nebeišmokėti 
algas laiku. — užvilkdavo nuo 
vienos ligi keturių savaičių. 
Tad kai kurie darbhunkai 
ėmė kritikuoti tuos žinaues, 
kurie nieko nedirba, bet ^au
na riebias algas, t. y. politi
kierius. Nuo to laiko mes visi 
palikome nebeištikimi bolše
vikams ir mus pakrikštijo sa- 
bolažninkais. Pasak to posa
kio. jei norima šunį mušti, tai 
visuomet galima surasti prie
žastį, — pakanka jį pavadinti 
pasiutusiu. Na, o Sovietų Ru- 
: ijoje sabotažas gali viską at
stoti.

Sabotažų katorga.
Žmonėms, kurie nėra gyve

nę ir dirbę Sovietų Rusijoje, 
sunku yra suprasti, kokią pra
smę ten turi sabotažninkai. 
Dabartinės gyvenimo aplinky
bės bolševikijoje pagimdo ne 
šimtus, bet milionus sabotaž
ninkų. Jeigu žmonės nuolat 
dirba ir negali užsidirbti nei 
liek, kiek reikalinga kukliau
siam pragyvenimui, tai jie ne
gali būti gyvenimu patenkin
ti. Miliūnai darbininkų, kurie 
negali, kaip yra sakoma, su

Graboriaus J. F. Eudeikio Ambulancc

Jehol provincijos gubernatorius gen.' Tang Yu-Lin, kuris 
buk išdavęs chiniečius japonams, kas labai palengvino Japoni
jai užkariauti Jeholą. Kaip skelbia paskiausios, dar nepatvirtin
tos žinios, jis tapęs chiniečių suimtas ir už tą išdavystę su
šaudytas.
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vesti galus su galais gyvena 
sabotažų “katorgoje.” Vyriau
sybė, žinoma, jokiu budu ne
gali visus juos persekioti. Bet 
iš tų milionų atsiranda drą
suolių, kurie atvirai pasišdko 
prieš savo politikierius arba 
atsisako dirbti, kadangi vis- 
vien negali pragyvenimo pa
daryti. Tokius “na strach vra- 
gam” (priešų nugąsdinimui) 
bolševikai paskelbia sabotaž- 
ninkais.

Atleidimo ožiai.
Prieš kiek laiko keturi An

glijos inžinieriai tapo apkal
tinti sabotažu. Pas kiekvienų, 
kuriam šiek tiek Rusijos gy
venimas yra pažįstamas, gali 
kilti klausimas, — ar tie in
žinieriai yra tokie, kokiais 
jie bandoma perstatyti? Jei
gu. žinoma, tie inžinieriai ga
dino mašinas, tai jų teisinti 
negalima. Bet jeigu Rusijos 
politikieriai tik stengiasi su
rasti simpatijos tarp pasaulio 
darbininkų, tai jie turėtų būti 
pasmerkti už savo tokį nedo
rą darbą. Kuomet bolševikiš
kiems politikieriams kas nors 
nepasiseka, tai jie paprastai 
suranda “atleidimo ožius,” ant 
kurių suverčia visą bėdą. Juk 
praeityje jie sugalvojo nema
žai visokiu sabotažu ir suo
kalbių, kad tuo budu paslėpti 
savo nepasisekimus. Tad labai 
galima, kad ir šis Anglijos in
žinierių sabotažai v ra niekas 
daugiau, kaip tik muilo bur
bulas.

Patys sau kenkia
Jeigu tokiais savo darbais 

Rusijos bolševikai mano įgyti 
simpatijų, tai jie labai klysta. 
^Jhndien jokia pasaulio valsty
bė negali buti izoliuotoje pa
dėtyje, ar ji nori, ar ne, bet 
turi palaikyti draugiškus san
tykius su kitomis valstybėmis. 
Bolševikams itin yra svarbu 
gauti pripažinimas iš Jungti
nių Valstijų. Tam buvo deda
ma nemažai pastangų. Apysto- 
ves jau buvo gana palankios. 
Naujoji vyriausybė rimtai gal
vojo apie Sovietų Rusijos pri
pažinimą. Bet dabar, kai tarp 
Anglijos ir Rusijos kilo nesu
sipratimai dėl areštuotų inži
nierių, tai ir Washingtono vy
riausybe pripažinimo klausimą 
atidėjo ant toliau. Na, o jei
gu Anglija visiškai nutrauks 
ryšius su bolševikais, tai aiš
ku, kad ir Amerikos vyriausy
bė sovietų pripažinimą atidės 
j šalį.

Tikrieji sabotažninkai
Grįžkime prie sabotažo, šian

dien kiekvienam protaujančiam 
darbininkui yra aišku, kad 
Kremlino valdovai tikrenybėje

Chicagos universiteto Walker thUzėjaus ktiratbriuš P&ttt Millėr rhiė prieŠisibtiiilb' gyVtino — 
apriesaur — griaučių, ktiHtios jis rado karbo tyruosė, AfHkoj. Šis gyvtiilRš, kiltis priklauso 

šlidžų veislei, gyvoho ŽėthČjė ttieitį Rifeal;
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yra didžiausi sabotažninkai, 
kokibs kada nors pasaulis yra 
matęs, štai ir faktai: Trečias 
Internacionalas nutarė sudary
ti bendrą frontą su Antru In
ternacionalu kovai prieš fa
šizmą ir imperializmą, ypač 
Vokietijoje. Dviem mėnesiam 
prieš Vokietijos rinkimus bu
vo nutarta šaukti suvažiavimas 
dėl bendro fronto sudarymo. 
Bet Kremlino politikieriai at
sišaukė tik dvi savaitės prieš 
Vokietijos rinkimus, kada jau 
Hitleris buvo paskirtas sudary
ti vyriausybę ir kada naciai už
darė visų savo priešų laikraš
čius, — socialistų, komunistų 
ir kitų. Ar tai nebuvo sabota
žas iš bolševikų pusės?

Toliau. Kada Vokietijoje ėjo 
aršiausi kova tarp hitlerinin
kų ir jų priešų, tad atvyko už
sienių reikalų komiša^ivį Maxim 
Litvinov. Sustojo jis: Berlyne. 
Vokietijos fašistai jam tuųj iš
kėlė puotą. Ir tuo laiku, kai 
Litvinovas baliavojo su hitle
rininkais (jie vaišino jį, nežiū
rint į tai, kad jis ir žydų kil
mės), tai visoje Vokietijoje ko
munistai buvo žudomi ir i ka
lėjimus metami. Tuo momentu 
Litvinovas visiškai užmiršo 
apie tai, kad tame pat Berly
ne ir visoje Vokietijoje organi
zacijos yra terorizuojamos.

Stengiasi rankas nusiplauti
Pastatykime dabar sau klau

simą: ar Rusijos vadovams 
apeina darbininkų reikalai? 
Kiekvienas darbininkas, kuris 
vartoja savo protą, į Ui klausi
mą atsakys neigiamai. Krem- 

J. F. EUDE1K1S
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YRA VIENATINIS Lietuvių Graborius, kuris turi ambulancc. Reikia dar pažymėti, kad j. F. ĖUDElKlS 
pasižymi su savo ambulancc patarnavimu ir Su ekspertais patarnautojais, kutie yra visi lietiiviai.

Mes nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kiinO į mūsą įsldigą 
kurios miesto dalies.

iš bite

• • Y ir iš
prie-

Ktį 
prie

lino politikieriai dažnai hUšH 
skuhdžia pasaiilib darbihinlkMrtiš 
ir verkšlena,’ kad kapitalistai 
yra pasirengę pulti darbininkų 
tėvynę. Daugiau to: esą, pavo
jus yra ne, tik iš oro, bet 
vidaus, kadangi1 visokie 
šai nuolat daro .sabotažą, 
visa tai rbiškia? Kodėl
kiekvienos progos vis bando
ma surasti sabotažninkų? Sa
botažninkai jiems būtinai yra 
reikalingi tam, kad jie galėtų 
nusiplauti rankas. Jei komisa
rams nepasiseka koks planas 
pravesti gyvenimai], tai tubj 
visa bėda suverčiama ant sa
botažninkų, ir atliktas kriukis. 
Praeityje jau bent kelioliką 
kartų jie tuo budu nusiplovė 
rankas ir suvertė bėdą ant

Reikia 
kad

prie

“vreditelių” (kenkėjų) 
būti tikram bukapročiui, 
viso to skyrnb riesūpratUš.

• /A T
Bolševikiška teisybė

Politikieriai susirenka 
uždarytų durų it kfį noi’s ap
kaltina. Kaltės įrodymas čia 
visai neturi jokios reikšmės. 
Po to pRtepama visi kbinuhis- 
tiškos mRšiiibs ratai ir rateliai, 
kad viskas sklandžiai eitų. Duo
dama jsakyriias, kad tokie ir 
tokie asmenys dėl darbininkų 
tėvynės “geroves” turi būti 
apkaltinti. Sušaukiama mitin
gas (to reikalauja formalu
mas), ir viskas eina, kaip svies
tu patepta, nes mitingas vi
suomet balsuoja taip, kaip ko
misarai pagėMabja. Niekam 
juk nėra malonu j sabotažnin
kų eiles patekti, tokia, mat, 
bolševikijoje yra teisybė!

darbininkai kenčia skurdą. Bet 
nežiūrint to, jie kalba tik tai, 
ką liepia kalbėti Maskva. Me
lavimas pasidarė antra komu
nistiškų lyderių prigimtis.

Dėl tų melų desėtkai ir šim
tai darbininkų jau nukentėjo. 
Tai faktas, kurio niekas nega
li užginčyti. Nemažai vien tik 
lietuvių tarpe buvo tokių žmo
nių, kurie, patikėję bolševikiš
kais melais, pardavė savo na
mus ir vyko j “darbininkų to
jų”. Bet didelė dauguma jų su
rado ten ne rojų, o tikrą pra
garą ir prie pirmos progos 
stengėsi pasprukti. Tie žmonės 
ne tik skaudžiai nusivylė, bet 
ir turėjo pakelti didelių nuo
stolių. Ir tai vis dėl tos mela
gingos propagandos, kurią vi
sokie bimbiniai ir šiandien ne
paliauja varę.

Vieni kitiems meluoja
Amerikos komunistai nuva

žiuoja pas Kremlino politikie

W ftiėktfelHgite ^ti^tandos 
ddUfc HtikėHtėjo

Manau, kad bus pravartu 
vienas kitas žodis tarti apie 
kitų šalių komunistus. Jeigu 
Maskvos komisarai paskelbia 
kokią žiiiią (teisingą ar netei- 
šingą, — tat visai nesvarbu), 
tai kitų šalių komunistiškoms 
davatkoms ji yra šventa, o la
biausiai ji yra šventa Ameri
kos bolševikams. Kai kurie lų 
bolševikų yra patys aplankę 
Rusiją ir gerai žino, .jog ten

NUODU JUSU

ŽEI^GK rytoj išryto su liauju gyvU- 
niu it vikfoniū kds įUeihd nub sveikų 
viduriai.' Syrup ' PejijĮįn'' — gydytojaus 
pteskripcija dėl žarų-.—pagelbės tai atsie
kti. ši preškripcija šviežių linbniojanėiij 
žolių, grynaus pepsino ir kitų gryhiį 
sudėtinių, dąlių išvalys jūsų vidurius 
hdbUiiitiiai — bte skaUsbHj. apsargdini- 
mo; ir ntpatogumų.

Nuodai, kurie susirenka kūne nuo už- 
sillktisib žarnose maisto, gamina buku
mą, galvos Skaudėjimą, nuovargį ir ne- 
sųtagų jautimą; aptraukia jūsų liežuvį, 
gadina kvajaą; susilpnina energiją, sU- 
mažnia spėkas, ir padaro jus nervišku. 
Truputis Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
prašalins tą blogumą greitai, švelniai, ir 
ne darydamas jokios blcdies. Skirtumą, 
kurį jisai padarys per vieną naktį pa
tvirtins jo gerumą ir naudingumą dėl 
jūsų.

Dr. Caldwell studijayo visokias žar
nų ligas per keturias dešimts septynius 
nietUs. Šis ilgas jo patyrimas duoda jam 
galimybės užrašyti jums šitą prcskripci- 
ją, kaip tik ta, kuri vyrams, moterims, 
kūdikiams ir seniems žmonėms reika
linga, kad jų žarnos pasigelbėtų pačios 
sau. Jis natūralūs, švelnus, nuodugniai 
veikiąs ir jo smagi skonįs patinka vi
siems. Štai kodėl Dr. Caldweirs Syrup 
Pcpsin. kaip jis yra vadinamas, yra po- 
puliafiškiatisias liuosuotojas kokį vaisti
ninkai turi pardavimui.
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rius ir pradeda pasakoti, jog 
Jungtinėse Valstijose neužilgo 
įvyksianti revoliucija ir val
džia pateksianti į komunistų 
rankas. Tuoj visi Rusijos laik
raščiai ima rašyti, jog Wa- 
shingtono žemėje revoliucija 
jau yra pribrendusi ir diena iš 
dienos. ten galima tikėtis dide
lio bolševikiško sukrėtimo.

(Bus daugiau)

Rotterdam * Volendam 
Veendam ♦ New Amsterdam

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Bodlognc- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaitę iš 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar

Holland-America Line
40 N. Dearborn St., Chicago

.i..., ......... r

Jau tapo susitarta 
su laitų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivtiš.

BALANDŽIO 22 DIENĄ 
Laivu “GRIPSHOLjt”

ir Nė\V‘Yorko į Gothenburgą, iš ten geižkelių j Oslo ir 
modernišku gražiu laivu į Klaipėdą, > y

GEGUŽES 11 d. Laivu “BERLIN” 
tiesiai į Klaipėdą

Ekskursija labai patogi tiems, kurie turi daug baga
žo arba vežasi automobilių.

Si

Laivu “STATENDAM”
kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

BIRŽELIO 3 DIENĄ 
Laivu “FREDERIK VIII”

tiesiai į Klaipėdą. Šiuo laivu galima vežtis automobilių. 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą, jeigu nebus jo dau

ginus kaip paskirta.

BIRŽELIO 21 DIENĄ
Laivu “MAURETANIA”

į Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Francijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną.

LIEPOS 18 DIENĄ 
Laivu “LĖVIATHAN”

į Bremeną, iš ten gelžkcliu į Klaipėdą arba į Kauną.
šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes- yra remia

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
laivo.

Chicagojc vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miėstlibsė galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN travėl

SERVICE
168 Grand St., Brooklyh. N. Y.

LITHUANIAN “VIENYBĖ”
‘ PUBLISHING CQ..

193 Grand St./, Brooklyn. N. Y.
T. S. TREČIOKAS.

197 Adams $t.. Nęwark, N- J- 
ATLANTIC TRAVEL SERVICE

342 W. Broadway,
Sb. Bostort, Mass.

“DIRVA” 6820 Supcrior St.,
Cleveliind, Ohio.

AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.
Nęwark, N. j.

JOHN SEKYS, 433 Park St.,
Hartford, Conn.

173B Sb. Halstėd SU, ChicagO, ItL
Prirengiame ir Sutvarkome visus ttrfkafingUfc kefttttei do
kumentus. Ofisas atdaros kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

PAUt MOtlS. 1730—24th St.. 
Detfoit. Mfch.

P. BARTKEVIČIUS1.: 
678 North Main St. 
Montello. Mass.

J. J. URBŠAS. 187 Oak Street. 
LaWrertce. Mass.

J. ŽBkiENTAUSKAS, 
110 Congress Aventjc. 
Wa«rf>uty. Cortft.

C. J. WOSHNER. 122 Hornaday 
Road. So. Pittsburgh. Pa:

A. VA|Ą|HlB.Ų|»eO, Carson St..
A.‘ VELECKIS* % 02 South Avė.. 

Bridgeport. Conn.

NAUJIENŲ” LaifakoriMų Skyrius 
m 

igttt kettotrei <fr>
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Atminčiai Svetimtautei Pilietei RADIO
Peoples radio programas

ir(Knygutė apie Amerikos Pilie
ty stę dykai siūloma Aline 
Brothier Morris Fond’o)

ji galėjo geriausiai prisi- 
prie paprasto gyvenimo 
naujai priimtos šalies? 
ji galėjo pildyti Anieri-

Koše Uuchna, kuri kandidatuoja į 
Cicero “tow.n collector” vietą. Rin- 

♦ kiniai Cicero įvyks balandžio 4 d.

Išleista atminčiai Aline Bro
thier Morris, buvusiai natura- 
lizuotai pilietei, maža knygutė 
apie “Amerikos Pilietystę” ką 
tik Aline Brothier Morris 
Fond’o išleista. Bus duota dy
kai visiems, kurie tik pareika
laus.

Pašvęsta “naujam piliečiui” 
knygute, pasak savo įžangos, 
yra pasveikinimas ir pakvieti
mas — pasveikinimas žmogui 
arba moterei, kuri nutarė tap
ti dalimi Amerikos respublikos; 
pakvietimas svarstyti svarbų 
žingsnį ir budus, pagal kuriuos 
užduotys geriausia pildomos. 
Amerikos sistema tankiai ro
dosi labai komplikuota ir su
painiota naujam piliečiui; kny
gutė bando nupiešti 
tos sistemos dalykus 
aiškiai ir ypatingai 
dėstyti Amerikos 
partijas ir roles,

NAUJIENOS, OKIengC,».
------- ; ■ ■ - —   ---   ■ ■ - - r - . - „   -X.

simirė Marijona Bajauskienė, 
kuri per 28 meti.'s buvo pavyz
di hga žmona, išaugino du sūnūs 
ir tris dukteris ir visiems davė 
mokslą.

Ji turėjo savo krautuvę
namą. Nclaiku atsiskyrusią 
nuo savo draugų velionę laidos 
šeštadienį, iš namų 2655 West 
69th Street. -J. J. Bagdonas.

Atidarė bedarbių 
stotį Cragin 

distrikte

nekuriuos 
lengvai, ir 
bando iš- 
politiškas 

kurias jos

MADOS MADOS

3498

užėmė Amerikos politiškame 
gyvenime.

Istorija šitos knygutės prasi
dėjo net 1916 m., kuomet Aline 
Brothier Morris, gimusi Fran- 
cijos pilietė, atvyko į Suv. Val
stijas. 1927 m. stovėdama na
tūralizacijos teisme išgirdo teis- 
darj teikiant jai Amerikos pi
liety stę. Ji tada painąs>tė apie 
daugybę klausimų, kurie pa
prastai nėra užklausti. Kur ir 
kaip 
dėti 
jos 
Kaip
kos pilietystės užduotis? Taip 
paraginta ponia Morris giliai 
studijavo Amerikos istoriją ir 
jos įstaigas. Galų gale ji nuta
rė ir iki mirties 1932 m., ji 
aktyviai dalyvavo jos valdyme 
ir bandė pastūmėti ją savo 
įtaka. Jos pirmas idealas buvo 
lygybė visų piliečių — čiongi- 
musių ir svetimtaučių. Vieną 
kartą, kuomet ji buvo pakvies
ta kalbėti apie jes partijos pro
gas svetimtaučiams, ponia Mor
ris pareiškė savo klausytojams, 
kad geriau jai patiko kalbėti 
apie progas, kurias svetimtau
čiai piliečiai galėjo atnešti par
tijai.

Nėra stebėtina todėl, kad 
Aline Brothier Morris Fondas, 
įsteigtas jos atminčiai, neturi 
simpatijos ir prielankumo vi
sokiems “suamerikonizavimo’,’ 
darbams ir sumanymams. “Per
daug sulygintoji)”, sako kny
gutė, “tiki, kad naujai atvykęs 
žmogus neturi ko duoti naujai 
šaliai, kad yra jo užduotis ap
leisti savo paveldėjimus, pra
šalinti savo kalbą, jo protinius 
nusistatymus, jo papročius ir 
įpratimus, jo pritraukimą prie 
dailės ir literatūros ir beveik 
stebuklingai 
saksonu. Ne 
daiktas, bet

“Amerikos 
leista Fondo, 
turi 
Amerikos sistemą, Amerikos 
politiškų partijų istoriją ir 
pagrindus, ir progas pasiūlytas 
naujam piliečiui dėl pilnesnio 
prisidėjimo prie Amerikos gy
venimo. Knyga yra anglų kal
boje. Kopijas galima gauti už 
dyką, tik reikia pasiųsti pra
šymą į Foreign Language In- 
lormation Service, 222 Fourth 
Avė., New York City. Fondas 
prašė tos organizacijos prisi
dėti prie išdalinimo knygučių.

[FLIS]

Unemploymenl Belief Service 
of the Cook County Burcau of 
Public Welfare kiek laiko at
gal atidarė raštinę adresu 2014 
Major Street, kuris aptarnaus 
Cragin distrikto' 5,00 šeimynų. 
Distrikto ribos yra šiaurėje— 
Fulerton avenue, pietuose — 
Chicago avenite, rytuose Craw- 
ford avė.', vakaruose —miesto 
ribos. Raštinės viršininkė yra 
Kathleen Bellmore.

praeito antradienio vakare 
radio klausytojai girdėjo lietu
višką radio programą, kuris 
buvo perduotas iš stoties W. 
G. E. S., pastangomis Peoples 
Fu rn i tu re krautuvių.

Reikia pažymėli, kad šį sy
kį programų dainų dalį išpildė 
geros jėgos, kurių išlavinti bal
sai dar sykį liudija, kad mes 
lietuviai turime gana gerų ra
dio dainininkų ir dainininkių.

Pasirems žinomas “Peoples 
Radio Kvartetas ir Duetas” 
išpildydamas keletą kompozici
jų, o ypatingai “Oželis” — Šim
kaus. Tai yra viena iš sunkių 
kompozicijų, kuri reikalauja 
gero išlavinimo balsų.

Taip pat graži muzika ir

naudinga kalba, kurią pateikė 
Dr. Jovaišas, M. 1). ir progra- 
rno vedėjo naudingi ir įdomus 
pranešimai sudarė programų. 
Baigiant pranešta, kad sekantį 
antradienį programą pildys 
“Birutės” dainininkai sudainuo
dami keletą dainelių iš opere
tės “Raganius”. Tai bus įdomu 
pasiklausyti. Muzikas.

Garsinkite® “N-nose”

rouRWES
Night and Momiug to kecp 
theraClcati,Clearand H*althy 

vVrfte for Free “Eye Cure" 
or *‘Eye Beauty” Book

Mūrio* C*-, DeįM. U. S, 9 E. Oki* S(..Cbic«f*

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jau pasibaigė termi
nas grąžinti auksą 

į bankus
Federalio reservo bankas ruo
šia sąrašą tą žmonių, kurie 
auksą negrąžino; sąrašą siųs 

į Washingtoną.

termi-

Dabar Dr. Strikolis, sako, 
atsigriebė ir pradės eiti parei
gas.

Chicagos Pasaulinės 
Parodos reikalu

jau girdėjome, kad Chi- 
Lietuvių Pasaulinės Pa-

Komitetas subruzdo

Plėšikai daro daug nuo 
stolių Town of Lake 

lietuviams
Punch & Judv
■ WwSlnW Mickigan Blvd.

pavirsti anglu- 
tik tai negalimas 
ir negeistinas.”

Pilietystė”, iš- 
savo 70 puslapių

daug paaiškinimų apie 
sistemą, 
partijų

Užvakar, 
nas, kurį iždo sekretorius 
Woodin nustatė grąžinimui į 
bankus auksą, išimtą prieš 
bankų moratoriumą.

Chicagos federalio reservo 
bankas pradėjo ruošti sąrašą 
tų žmonių, kurie auksą iki 
šiol negrąžino ir s iųs jį į Wa- 
shingtoną iždo • Sekretoriui, sa
ko bankas. Ką iždo sekreto
rius darvs nežinia. Buvo sa
koma, kad skelbs vardus tų 
žmonių, kurie auksą slepia, ir 
kad juos baus,..z

Dėl viso ko, kad apsisaugo
jus, patariama lietuviams tu
rintiems stambesnes . sumas 
aukso, išimto paskutiniu laiku 
jį grąžinti į bankus.

karo 
nors

butų

veteranai, turime 
prie to darbo pri-

galima" pasekm in- 
lietuvių 

Amerikos

Dr. M. T. Strikolis 
grįžo; šiandien pri

ims pacientus

Visi 
cagos 
rodos 
smarkiai rengtis prie tinkamo
pasirodymo liepos 16 d., lietu
viams paskirtos dienos.

(Prie to darbo yra kviečia
mos įvairios draugijos ir kliu- 
bai. Dėlto ir mes lietuviai di
džiojo 
kuomi 
sidėti.

Kad
giau ir iškilmingiau 
dieną apvaikščioti, 
Legijono lietuvių skyrius 271 
rengia nepaprastą susirinkimą 
visų lietuvių ex-kareivių, Mc- 
Kinley Park svetainėje, • 39th 

3 '4 • ''i ' f V

ir Western Avenue, kovo 31 
d., 7:30 vai. .vakare.

Ant minėto susirinkimo bus 
gražus! !pk>£ramas, fižynąųs1 [kal
bėtojai, kurie išaiškins kokio
je formoje iries; kareiviai galė
sime dalyvauti Pasaulinės Pa
rodos lietuvių dienos apvaikš 
čiojime. Taipgi bus apkalbėtas 
ir Kapinių dienos apvaikščioji 
mas.

Todėl visi lietuviai ex-karei- 
viai esate kviečiami 
sekantį penktadienį į 
ley Park svetainę 7:30 
kare. —Koresp.

atvykti 
McKih- 
val. va-

34 98 — Vienas naujausių pavasari
nių modelių. Sejonėlis. bliuzka ir pale- 
rina. Galima bliuzkų siūdinti ir su 
trumpesnėm rankovėm. Sukirptos mie
ros 14. 16. 18. 20. taipgi 36. 38 ir 
40 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažyinžti 
rniera ir aiškiai parašyti savu var
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Depu, 1739 So. 
Halsted St., Chicago. III.

Buvo sužeistas nelaimėje CAe 
velande ir pasidavęs opęraci 

jai; jau pasveiko.

NAUJIENOS Pattera iMvt.
1739 S. Halsted St.. Chicago.
čia įdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man navyzdi No. .... .... 
Mieros ....................... per krutinę

Buy gloves with what 
it savęs 

reikalo noKfttl 80ę 
dausrtau kad rauti ttn dantų 
košele Liatenae Tooth Pasta, 
dldrtl• tūbas parsiduoda ui 

J.- . valo Ir apsauro dan-
Be to raute sutaupintl . 
kuriuo* raUte auripirk- 

pirAtiualtea ar kn kitu.
Pbaraaacal Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

žymus Chicagos lietuvių gy
dytojas, Dr. M. T. Strikolis, 
6641 South Ashland avenue, 
kuris užlaiko ofisą adresu 
4645 South Ashland Avenue, 
pradedant šiandien priims pa
cientus.

Dr. Strikolis sirgo kurį lai
ką po nelaimės Clevelande, 
Ohio, kurioje buvo sužeistas. 
Vietinis Clcvelando gydyto
jas, Dr. J. T. Vitkus padarė 
operaciją, kuri privertė Dr. 
Strikolį užsilikti Clevelande 
ilgesnį laiką.

J. J. Bagdonas šven
čia pirmas ženybinio 
gyvenimo sukaktis

MARQUETTE PARK. — šios 
apielinkes garborius J. J. Bag
donas, 2506 West 63rd Street 
šiandien švenčia pirmas ženybi
nio gyvenimo sukaktuves. Pla
nuoja surengti “party”, kurioj, 
sako, dalyvavo daugelis jodrau*- 
gų. ' >:• '

Mirė Mq. Manor lie
tuvė M. Rajauskienė

MARQUETĘ MANOR — Pa-

T0WN OF LAKE. — Town 
of lakiečių lietuvių kolonija 
yra nemaža ir butų rami, bet 
pastaruoju laiku pradėjo siau
sti plėšikų, užpuolikų ir vagių 
gaujos. Nukenčia nemažas skai
čius lietuvių, kuriems išdaužo
mi langai, apiplėšiamos krautu
vės ir butai, ir be to, juos pa
čius gana sunkiai sužeidžia.

Prie progos noriu padėkuoti 
“Naujienoms”, kad įdėjo žinią, 
jog plėšikai apiplėšė ir mane. 
Mano draugai perskaitę žinu
tę tuojau atskubėjo su užuojau
ta.

PASKUTINĮ SYKĮ ŠIANDIE

“SOVIETS ON PARADE”
Pradedant PENKTADIENY, KOVO 31 d.

SOVIETŲ PASKIAUSIAS PASAULINIS TRIUMFAS 
ENTUZIAZMO ROMANSAS

Visoms žvaigždėms dalyvaujant, taipgi pasižimėjęs artistas VLADIMIR 
GORDIN .— Sovietų Emil Jennings, po vadovyste Vontkiecich 8 Eimler. 

kurie pastatė “Golden Mountains”

ORIGINALE KINO MUZIKA PO VADOVYSTE SHOSTAKOVICH 
VISA KALBAMA FILMĄ — SU ANGLIŠKAIS PARAŠAIS

ggC iki 2 po piet. 350 iki 6:30 p. p. 40c
Vaikams 10c visuomet—A. A. žalpis.

Laiškai Pašte

vakare 
ir svent.

Šie laiškai jnra avėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina l 
vyriausiai paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Keikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
n sėd Windnw." lonėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaly 
kad š’ame saraše pažmtngta

905 “ * * ~
920 
922 
951 
960 
964

Berzinsky Ernest 
Gerdziunas Antoni 
Grikienaitie Anna 
IPetrakaits Franz 
Samolis Denis 
Štokas Helena

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENCJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedeliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avf. Tel. Crawford 5573

< REPUBLIC3100

J. J. BAGDONAS
I.ICTIMU GKABMIIIS

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rūpesčius 
Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street
(Vardas ir navardi)

(Adrosar)

THE GEEVUM GIRLS
(Miestas ir valstijai N0W BEAT IT.SlS.'-HELt 

BE HEt?E ĄNV r~^ ~ , 
~| MINUTE.!

C bakihg 1^ POWDER 
ŠAME PRICE \

oh!--isn1t 
LOVE 

W0NDEREUL'.

OHDEAR! I MONDER 
IF HEKNOWSHOW 
MUCH FEELINGTHERE 
IS IN.ABUNCH r T ' 
OF RUSES ?[—’

fASdSYEARSMO1 
r 25«"w*fa2W '

A/HATS URSISS-HAS 
VOUR FATALBEAUTYi 
CRACKED ANO1HER ).

CRACKED? BUSTEPjl! 
HE SENT ME TRĖSĖ Jį 
ROSE'S.ANDHE'S V 
IGOIN&TO PROPOSEJ

MIlUONSOf POUND5 U5FD 
BV oun COVrRNMFNT ■



Ketvirtadienis, kovo 00, ’33

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neirs 

Publlshed Daily Except Sunday 
Fhe Lithuanian Nuirs Puta. Co^

1739 South Mairtad Street
Telephone Roosevelt 8508

Bditar P. GRIGAITIS

Snbscription Rites:

by

FAŠIZMO TALKININKAI

Bntered ag Second Clasa Matter 
Mareh 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, Ilt ondar the art of

Naujienos tina kasdien, .išskiriant 
sekmadienius. LeidUa Naujiena Ben-

18.00
4.00
2.00
1.50

.75

lto 
75c

OidMkymo kaišai
Chicagoje — paltai 

Metama ------- ■..........
Pusei meti . ...... ....... .........
Trims menesiams ----------
Dviem mėnesiam -----
Vienam menesiui —_______

Chicagoj per iineiiotojuai 
Viena kopija --- ----

Savaitei ------
Menesiui —.... .........   ,» M

SitfenytoM VąlrtįjoM. ne CHcagoj, 
paltai:

Metams __ _ —------ 17.00
Pusei metu . .............   uo
Trims minėdama 1.75
Dviem mtaesiams .............  1.25
Vienam menesiui .75

Uetuvun ir kitur uisfaduose 
(Atpiginta)

Metama   .................    88.00
Pusei metai----- - ----------------4.00
Trims menesiams —&60 
Pinigus veikia siusti palto Moner 

Orderiu kartu su atsakymu.

KOVA DĖL CHICAGOS MĖRO RINKIMO

Numirus Chicagos merui Cermakui, Chicagos mies
to taryba išrinko laikiną miesto gaspadorių Corr. Da
bar Illinois legislaturoje eina kova, kad miesto tarybai 
butų suteikta galia išrinkti merą su pilnomis teisėmis 
dvejiems metams, iki nabašninko Cermako termino pa
baigos. Šitą sumanymą remia gubernatorius Horner ir 
dauguma demokratų. Jam priešinasi republikonai ir 
senatoriaus Lewis’o vadovaujama demokratų frakcija.

Sumanymo priešai reikalauja, kad pastovų merą 
rinktų žmonės. Senatorius Lewis iš Washingtono siun
čia telegramas, graudendamas Illinois valstijos legisla- 
torius, kad jie nedrįstų išplėšti Chicagos gyventojams 
teisę nominuoti ir rinkti merą savo miestui.

Bet kažin, ar jau yra taip geras dalykas rinkti 
miesto gaspadorių visuotinu balsavimu? Visuotinu bal
savimu yra renkama miesto taryba. Tiesa, juos renka 
wardos (miesto distriktai), bet visos wardos kartu su
daro čielą miestą. Baisai, paduoti už 50 aldermanų, yra 
viso miesto balsai. Kada yra visų žmonių balsais išren
kamas ir meras, tai jo galia yra lygi miesto tarybos 
galiai. Tai veda prie to, kad tarp miesto administraci
jos ir miesto jstatymdavių dažnai įvyksta 
Nė viena pusė nenusileidžia antrai, ir visa 
džia būna suparaližiuota.

Butų praktiškiau, kad administracija 
žiau galios, žmonių valią gali pakankamai 
išrinkta miesto taryba. Jos pareiga yra 
administraciją ir leisti įstatymus, kuriuos
cija privalo vykinti. Taigi logiškas dalykas butų tarybai 
ir rinkti administracijos galvą. ‘

konfliktai.
miesto val-

turėtų ma- 
išreikšti jų 
kontroliuoti 
administra-

KAINŲ REGULIAVIMAS FARMŲ PRODUKTAMS

Suskaldę Vokietijos darbininkus ir tuo budy padš- 
fašistams pasmaugti demokratinę respubliką, tol-ję 

ševikai dabar tęsia savo talkininkavimą fąšiznųų, šmeiž
dami Vokietijos socialistus. Ir kartu jie veidmaiųingaį 
kalba apie “bendrą frontą”. ’ !

Pirmas žinksnis prie darbininkų vienybės ateteiip* 
mo yra tas, kad tarp darbininkų partijų pasiliautų už
sipuldinėjimai. Kol komunistai socialistus drapsto 
vais, tol pastarieji negali su ’ ’ J ’

Antras žinksnis tai —• kad komunistų valdžia Ru
sijoje paliautų smaugusi socialistus, šiandie Stalinas 
apsieina su socialistais taip pat žiaurią!, kaip ir Van 
kietijos Hitleris. Kol socialistams nebus atidaryti ka
lėjimai toje šalyje, kurią valdo svarbiausieji kominter- 
no sekcija, tol į komunistus visi padorus darbininkai 
žiūrės su tokiu pat pasibiaurėjimu, kaip i Vokietijos 
rudmarškinius arba Italijos juodmarškiniiĮg.

1 1 "■ " 11 ................ ,T, 

" .............. !■ 1 i ■■■«■»■.....i............

SVEIKATOS SKYRIUS

Rašo

Jungtinių Valstijų kongrese dabar yra svarstomas ; 
žemės ukiui padėti bilius, kurį patiekė Roosevelto ag
rikultūros sekretorius Wallace, pasitaręs su įvairiomis 
farmerių organizacijomis. Bilius (įstatymo sumany
mas) sutiko gana stiprią opoziciją senate ir atstovų 
bumuose, ir atrodo, kad jisai bus žymiai pakeistas. Bet. 
matyt, ir administracijos sumanymo kritikai pripažįs
ta, kad kainos farmų produktams turi būt pakeltos. 
Tik klausimas, kokiu budu?

Kai kurie farmerių organizacijų vadai siūlo, kad 
valdžia tiesiog nustatytų kainas įvairiems produktams 
ir priverstų vartotojus tas kainas mokėti. Tos kainos, 
aųot jų, turėtų būti pakankamai aukštos ne tik padeng
ti gamybos išlaidas, bet ir užtikrinti farmeriui padorų 
pelną ant jo investmento.

Tai yra teisinga mintis, bet ją. įvykinti gyvenime 
yra labai keblu. Ką Amerikos valdžia, sakysime, darys, 
jeigu grudų, medvilnės (vatos) ir mėsos kainos kitose 
šalyse nekils iki to laipsnio, iki kurio ji norės pakelti 
kainas šioje šalyje? Pramonei padėti šitokiuose atsiti
kimuose vartojama muitai (tarifai). Bet žemės ūkio 
produktų kainas apginti muitais yra daug sunkiau. 
Amerika pagamina daug daugiau kviečių ir kornų, ne
gu ji suvartoja; savo medvilnės Jungtinės Valstijos su
vartoja net mažiau kaip pusę. Perviršį reikia ekspor
tuoti. Bet eksportui kainų nustatyti negalima.

Reikia pasakyti, kad žemės ūkį reguliuoti iš viso 
yra be galo painus dalykas, žemės ūkyje vaidina svar
bią rolę gamta, kurią kontroliuoti žmonės dar neišmo
ko. Jeigu, pavyzdžiui, Amerikoje butų nustatyta,, kad. 
šiemet turi būt užauginta tiek ir tiek kviečių, kornų,: 
bulvių ir t. t, apskaičiuojant kiek tų produktų reikės: 
žmonėms ir kiek jų galima tikėtis geromis kainomis* 
parduoti užsieniuose, tai oras gali visus apskaičiavimus 
paversti niekais: geram derliui pasitaikius, javų už
augs daug daugiau, negu buvo suplanuota, arba, blo
giems orams užėjus, javų gali užaugti per mažai. Be 
to, javų rinka pasaulyje priklauso ir nuo uždenejįmo 
arba neužderėjimo ir bet kurioje kitoje stambioje že
mės ūkio šalyje.

Taigi valdiška regujiayimo reikšmė šitoje srityje; 
yra labai apribota. O betgi farmeriams turi būt užtik
rintas žmoniškas pragyvenimas. Vienintelis būdas, vek 
klausia, bus toks, kad Amerika turės laipsniškai eiti 
prie to, kad žemės y.kis butų paverstas visuon^njuių 
dalyku, vedamu ne dėl pelno, bet dėl žmonių naudos.

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

DANTŲ HIGIENA

Dr. G. Bložis, dentistas, 
Chicago, III.

arGerbiamas skaitytojau, 
turėjai kuomet skaudantį dan
tį? Labai yra nesmagu turėti 
dantgelį. Dantgelį turint, ke
lios minutos pavirsta ilgiau
siomis valandomis. Kuomet jū
sų dantys yra sveiki, viskas 
gerai, tyku ir nieko nemąstai 
apie juos. Jiems burnoje esant 
paslėptais, nėra matoma, ar 
jie yra švarus arba purvini, 
aplipę moliu, ar kitais nešva
rumais apžėlę. Bet gavus su- 
kinėjantį skausmą, tuomet 
jaučiame lyg kas kaltų ant 
syk šimtą vinių į galvą. Tuo
met jau žinome, kad turime, 
dantis burnoje ir įsivaizduoja
me, skaudantį dantį tokiu di
deliu, kaip tas namas, kuria
me gyvename. 4 Ir nieko 
negalime mąstyti;"'kaip
apie tą skaudantį dantį.

Dabar kyla klausimas, 
mums to reikėtų dasileisti? 
sai ne. Mes to galime išveng
ti pasirūpindami su dantimis 
iš anksto taip, kaip ir su kito
mis kūno dalimis. !Pav., kuo
met jnes perkame žieminius 
drabužius. Ar kai išeiname į 
lauką ir jaučiame šaltį? Visai 
ne. Mes drabužiais pasirūpina
me iš anksto, kad nenušaltu
mėme, kad nepagautumėme 
šalčio, kad nereikėtų 
mus kentėti.

Kodėl nepadaryti taip 
dantimis ? Kodėl dantis 
rūpinti ir nepadaryti tvirtais, ( 
kad jie visuomet galėtų sutik-' 
ti savo priešą bakterijas. I|et 
didelė didžiuma musų ne tik 
nemąstome, aprūpint) dantis, 
einant pas dantų gydytoją vie
ną arba du kartu j metus, kad' 
apžiūrėti, ar nėra pradėjusių 
kiurti ir nuvalyti juos. Ne tik* 
neduodame gydytojui apžiūrėti,, 
bet kad ir matome arba jau-* 
čiame šukę dantyje, arba išpu- 
vimą, vienok bile neskauda, 
tai ir laukiame. Na, o kai jau, 
pradeda skaudėti, tai tuomet, 
turime net iš darbo išlikti iri 
gaišti dieną arba dvi, kas lė- 
šuoja net keli doleriai; o kiek 
dar skausmo reikia pakęsti ir 
galų gale dantį prarandame.

Bakterijos yra labai maži- 
gyviai arba organizmai, kuW 
su neapginlduotoųiis ąkimis1 
negalima matyti, bet jos turi1 
tokią didelę spėįcą, kad net. 
didžiausius ir tvirčiausius mil-. 
Žirnis sunaikina. Bakterij ų yra j 
daugybė ir įvairių rųšių. Jos 
pas žmogų įsigauna įvairiais 
budais.. PayM kunui esant per
pjautam, perdrėkstam, taipgi 
jos įsigauna per nosį, aiĄa per 
bumą. Nosies įlėvės 
apsaugotos nu© lukterij.ų? bet 
burna tai neturi jokios apsąų- 
$08, nebent ji yrą .uŽdąiryta, 
Kyėpuojąpt per bprpg, pe

įgauname negeistinų bakterijų, 
kurios bile minutą gali mus 
padaryti nelaimingais.

Gal būt, gerbiamas 
jas mąstys, kaip gali 
jos pakenkti kietiems
kuomet jos ieško minkšto ku-

skaityto- 
bakteri- 
dantims,

•■"■■"f*1*’*

kito
tiki

ar*
Vi-

skaus-

ir su 
neap

IIP įlysti. Dantys yra kieti, tas 
tiąsą. fyeįlua ųepamiršti, kad 
dantys Fa sųblldavoti iš įvai
rių dalių, kurių vidurys gyvio 
yra minkštas, kur bakterijos 

vidun įsigauti. 
Dar viena pro$a bakterijai yra 
įsigauti | dantį be nudevejimo, 
be išpųvimo, ąrba perskilimą, 
tai yya, kur stiebas arba “ka- 

su šaknimis, 
smegenys (arbanes dažnai 

d&snos) būna pa,mukę arba už-- 
fį Šaknys yra minkštes

nė, nągų kita dalis danties.
ir tW> neišvalytų dantų 

isteriją# įsigauna ir labai 
Marčiai ^ąngiiMtsi.

Dąr ųoriv peninti, kad mes, 
į#M«me bakterijų vai-, 

gydami. Valgiai gali būti šva- 
rųs, vienok neretai jie esti su
teršti vienokiu ar kitokiu bu
du. Papiąstyk, skaitytojau, 
kiek kartų pirkai vaisių ir 
valgiai juos nemazgojęs, o kad 
ir apšluostė! nešvaria skepetai
te, tai mažai ką tereiškia. Mes 
nepamąstome apie tuos vaisius, 
kuriuosi gatvėje parduoda, kad 
jie yra duįkįni, įvairių musių 
ir vabalų apvaikščioti, bei ap
krėsti nuodingomis bakterijo
mis. Suvalgius tokių vaisių su 
bakterijomis, dažnai apsikre- 
čiame pavojingomis ligomis.

(Bus daugiau)
■"g"ji"y .......... .

Verte A. KartanasOscar WHde

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

į viens

šaukė, 
šviesa

.. . I"""!'... ..... 
(Tęsinys)

“Ne, jus nejaučiate dabar.1 
Kada nors, kai jus busite se
nas ir raukšlėtas ir negražus, 
kai mintis bus išdeginus kak
toje bruožui, ir aistra bus nu
svilinusi jūsų lupas baisia ug
nimi, jus jaušite, jus baisiai 
jausite. Dabar^ kur jus nei
nate, jus Žavite pasaulį. Argi’ 
visada taip bus?... Jus turite1 
nuostajųai gražų veidą, ponas 
Grayjau. Nesirlukykit. Jus tu
rite, O grožis tai yra pavida
lus genijaus — tikrenybėje, 
aukštesnis už genijų, nes ne
reikalaują išaiškinimo. Grožis' 
paeina iš didžiųjų ' pasaulio1 
faktų, saules šviesos, ar pava
sario, ar tamsiuose vandeny
se atspindžio to sidabrinio ke
valo, kurį mes vadiname mė
nuliu. Apie tuos nereikia klau 
sti. Tie gražumai turi sayo, 
dievišką teisę ant visko. Gro
žis padaro karalaičiais tuos, 
kurie jo turi. Jus šypsotės;? 
Ak!, kai jus pražudysi te, jus 
nel)ešypsosite...' “ žmonės kai 
kada sako, kacį grožis, tai yra 
tik paviršutiniš daiktas. Tas 
gali būti. Bet tai nėra tiek 
paviršutinis, kiek yra išmin-' 
tis. Man, tai grožis yra stebuk
las stebuklų. Tai tik negilus 
žmonės nesprendžia iš išvaiz-' 
dų. Tikra pasaulio paslaptis 
yra jnatoma, o ne paslėpta... 
Taip, pone Grayjau, dievai 
buvo geri jums. Bet ką dievai 
duoda, jie greitai ir vėl ati-1 
ma. Jus teturite keletą metų 
tikrąi pagyventi, pilnai ir to-' 
butai. Kai jaunystė apleis jus, 
grožis ąpĮejs sykiu, p jus grei-i 
tai surasite, kad pergalių jums 
nebeliko, arba turėsite užsiga
nėdinti tomis mažomis per
galėmis, kurias atmintis praei
ves padarys jas kartesnėmis 
už nelaimes. Kiekyįenasi mė- 
nuo pwidąnias priartina jus 
ą^čįąu ko nors baisaus. Laikas 
pavydi jmns* ir kovoja prie
šais jūsų lėbjas įr V$es. Jus 
tapsite išblyškitsiu, įdubusiu 
veidu, ir neaiškių aidų. Jųn 
baisiai kentėsile.o Ak1! išnau
dokite sayo jaunyste/ kol dar 
turite Nemėtykite savų diie-|

tikrenybėje,

le! Gyvenkite nuostabų gyve
nimą, Kuris yra jumyse! Lai” 
niekas nežūna jums. Visada- 
ieškokite naujų sensacijų. Nte- 
ko nesibijokite... Ir naujas: 
hedonizmas — štai ko musų 
šimtmetis reikalauja. Jus gal 
busite jo matomu pavyzdžiu. 
S.U jūsų ypata, nieko nėra, ko; 
jus ųegaĮėtųmėk veikti. Pasau
lis priklauso jums vieną sezo
ną.,. Tą momentą, kada aš su-, 
sitikau jumis, aš pamačiau, 
kad jus nejaųtėt, kas jus; tik
rai esate, kuo jus tikrai galė
tumėt būti. Pas jus buvo tiek 
daug to, kas žavėjo mane, jog 
aš užmaniau, jausdamas 
kalą, 
nors apie jus pačius. Aš 
niau, kaip tragiška butų, 
gu jus nyktumėt. Nes tėra tiek 
mažai laiko, kol jūsų jaunystė 
pasiliks — taip trumpas Jąi-' 
kas. Paprastos kalvų gėlės nu
vysta,. bet jos ir vėl pražydi. 
Laburnumai bus lygiai taip 
geltoni sekantį birželio mėne
sį, kaip jie yra dabar. Už mė-’ 
nėšio klematis pasirodys r.u 
savo purpurinėmis žiedelių 
žvaigždelėmis, ir metas po 
meto žalioji jp lapų naktis lai
kys tas. purpurines žvaigžde
les. Bet mes neatgauname sa
vo jaunystę. Džiaugfpio pū
kas, plakantis kai męs esame 
dvidešimties metų, pasidaro 
tingus. Musų sąnariai pasiduo
da, jausmai pūna. Mes pasi
darome biauriomis lėlėmis, 
gurdinami atsiminimais ais
trumų, kurių mes .perdaug bi
jojome, ir puikiausių pagun
dų, kurioms mes neturėjom 
narsumo pasiduoti. Jaunystė! 
Jaunystė! Absoliučiai nieko 
daugiau nėra pąsąąįy, kaip 

ir.

į Tyrijos purpurines spalvos 
trimito pavidalo konvoluių 
žiedą. Gėlė suvirpėjo, ir vėl 
pradėjo linguoti.

Tapytojas staiga pasirodė 
studijos tarpdury ir stakato 
ženklais mojo jiems, kad eitų 
vidun. Jie, žvilgterėję 
kitą, šypsojosi.

“Aš laukiu,” jis 
“Prašau, eikite vidun,
yra gan gera ir jus gajile a t-l 
sinešti savo gėrimus.” Jie at
sistojo ir sykiu palengva ėjo 
taku. Dvi baltai-žalsviai mar
gos plaštakės praplasnojo pro 
šalį, o kampe daržo kriaušės 
medyje strazdas pradėjo Čiul
bėti.

“Jums linksma nusitikusi 
mane, pone Grayjau,” tarė] 
lordas Henrius, žiūrėdamas į 
ji-

“Taip* aš esu linksmas da-j 
bar. Aš abejoju, ar visada 
aš busiu linksinas?”

“Visada! Tąi baisus žodis.] 
Aš drebų, išgirdęs tą žodį. 
Moteriškės taip mėgsta varto-] 
ti jį. Jos sugadina visus ro-] 
mansus, bandydamos prail-| 
ginti ant visados. Tai yra be
reikšmis žodis, taip-gi. Yra| 
tik vienas skirtumas tarp kap-1 
rizo ir visą gyvenimą esančios] 
aistros, tai tas, kad kaprizas 
pasilieka kiek ilgiau.”

Studijon įeinant, Dorianas 
Grayjus pasiėmė lordą Hen
rių po ranka. “Tokiame atsiti
kime, lai musų draugavimas 
būna kaprizu,” jis sumurmėjo, 
ir paraudo iš savo tokio drą
sumo. Paskui užsilipęs ant pa
pėdės, tęsė savo pozą.

kordas Henrius puolė į di
delę patogią kėdę ir temijo 
jį,. šlavimas ir braukimas še
pečiu buvo vienatinis garsas 
pertraukiaptis ramumą, išski
riant Halhvąrdo žinksnius, kai 
jis, protarpiais, atsiraukęs at
gal iš toliau žiurėjo į savo 
darbą. Nulaidžiuose saules 
spinduliuose, plaukiančiuose 
pro atviras duris, drąsiai dul
kės šokinėjo. Sunkusi rožių 

! kvapas, lyg tryško iš visko.
• Po kokio r ketvirtadalio va

landos Hallwardas sustojo te- 
I pęs, ilgą laiką žiurėjo į Do

keitime jo budo. Tada pasiro
dė lordas Henrius Woltonas 
su savo keista panegyrika 
apie jaunystę su ta baisia pa
sarga apie jos trumpumą. Tas 
sujudino jį tuo laiku, o da
bar, kai jis stovėjo prie šešė
lio jo paties malonumo, pilna 
apibudinimo tikrenybė puolė 
jam į galvą. Taip, bus tai die
na, kada jo veidas bus raukš
lėtas ir susitraukęs, jo akys 
neaiškios ir bespalvės, kūno 
gracija , sulaužyta ir iškraipy
ta. Raudonumas pražūsta nuo 
jo lupų, išnyks ir auksas iš jo 
plaukų. Gyvenimas, kuris tu
rėjo sutverti jo sielą, sugadins 
jo kūną. Jis taps pasibaisėti
nas, bjaurus ir nepriimnas.

Bemąstant apie tai, aštrus 
skausmas pervėrė jį, lyg su 
peiliu, ir sukėlė virpėjimą vi
sų švelnių jo kūno stygų. Jo 
akys pasidarė lyg gilus ameti
stas ir ant jų užėjo ašarų ra
sa. Jis jautė, lyg butų ledo 
ranka suspaudusi jo širdį.

“Ar jums nepatinka?,” šūk
terėjo, pagaliau, Hallwardas, 
truputį sugautas vaikino tylė
jimu, nesuprasdamas ką tas 
reiškia.

“Žinoma, kad jam patinka,“ 
tarė lordas Henrius. “Kam-gi 
gali nepatikti? Tai yra vienas 
iš didžiausių tvarinių moder
ninio meno. Aš jums duosiu, 
kiek jus tik norėsite už jį. Man 
būtinai reikia jo.“

“Tai ne mano nuosavybė, 
Henriau.“

“Keno-gi tai nuosavybė?”
“Doriano, be abejo,” atsakė 

tapytojas.
“Jta yra labai 

žmogus.“
“O, kaip liūdna 

murmėjo Doriąnas 
vis neatitraukdamas 
atvaizdo.

laimingas

tada vėl ilgą

tad yra!, 
Grąy’jus, 
akių nuo 

‘Kaip liūdna tad 
yra! Aš pasensiu, pasidarysiu
biaurus, pasibaisėtinas. O šis 
atvaizdas pasiliks viaada jau
nas. Jis niekad nebus senesnis, 
kaip jis yra šią ypatingą bir
želio mėnesio dieną... Kad tai 
butų atbulai! Kad.butų taip, 
kąd aš pasilikčiau'visada jau
nas, o atvaizdas pasentų. Ūž
tą — aš viską atiduočiau! 
Taip, nėra tokio daikto visa
me pasaulyje, kurio aš neati
duočiau! Aš atiduočiau savo 
sielą už Ui!”

* Vargu jus paisytume! tokio 
sutvarkymo, Baziliau,” garsiai 
juokdamasis tarė lordas Hen
rius.” Tai buįų gana sunkus 
brpožei jūsų menui.”

“Aš labai bučiau priešingas 
tam, Henriau,” tarė Hallwar- 
das.

; Dorianas Gray’jus, atsisu
kęs, pažiurėjo į jį. “Aš tikiu, 
kad jus priešingas būtumėt, 
Baziliau. Jums patinka menas 
labiau, negu jūsų draugai. Aš 
jums nieku nesu geresnis už 
bronzo statulą. Gal nei tiek, aš 
drįstu sakyti.”

Tapytojas nustebintas žiu
rėjo išplėtęs akis. Tai buvo 
taip nepanaši kalba iš Doria
no Gray’jaus.
ko? Jis atrodė gan piktas. Jo 
visas veidas buvo paraudęs, o 
skruostai, kaip ugnim degė.

“Taip, aš jums mažiau reiš
kiu,, negu jūsų dramblio kau
lo Hermos, arba jūsų sidabri
nė Fauna. Tie jumn visada pa
tiks. Kaip.ilgai gi aš jums pa
tiksiu? Aš manau, ligi pasiro
dymo pirmos raukšlės ant 
mano veido. Dabar aš žinau, 
kad pražudęs gerą išvaizdą, 
kokią ją turėtum, pražudei 
vis)<ą. Jūsų ųupiešląs atvaiz- 
das ištuoki## mane tai supras
ti. Lordas Henrius Woltonas 
yra viaaį teisingas. Jaunyste 
tai yra vieninlėlis daiktas, 
verias turėti. Ęai aš dažino- 
sjp, kąd aš jau senstu, aš nusi
žudysiu.*’
. lįalIšardas išblyško ir pasi
gavo jį ujį raukos, “Dorianai!

) “nekalbė- 
kįt taip. As nesu turėjęs lokio 
(Jrąpgo, kąip jus, ir aš niekad 
neturėsiu kito tękio. Jųs> pepa- 
vydČeiU ųuųt maieriąjių dai
ktų* ar ne? — jus, kuris esate 

puulouesuis už juos vjsu$r 
> (Bus daugiau)

rianą Grayjų, 
laiką į atvaizdą, ir nukandęs] 
gają vieno didelio šepečio,! 
piktai suraukė kaklą.

“Tai jau beveik užbaigtas,” 
jis rėkė, pagaliau, ir pasilm- 
kęs užrašė savo vardą didelė
mis vermilijaus raidėmis kai
riame drobės kampe.

Lordas Henrius atėjo ir ap
žiurėjo atvaizdą. Tai tikrai 
buvo nuostabus meųo darbas, 
taip pat ir nuostabus panašu
mas.

“Mairn brangus drauge, ašį 
karščiausiai sveikinu jus,” ta-1 
re lordas. “Tai yra puikiau-] 
sias portretas moderniųjų lai
kų. Pone Grayjau, ateikite ir 
pažiūrėkite pats j save.”

Vaikinas pasijudino, lyg pa
žadintas iš kažkokio sapno. 
“Ar-gt (ikrai užbaigtas?”, jis 
sumurmėjo, žengdamas nuo] 
papėdės.

“Jąn maždaug užbaigtas,” 
tarė artistas. “O jus šiandien 
buvote puikiausioje pozoje. 
Aš esu labiausiai dėkingas 
jums.”

“Tas visai priklauso nuo 
manęs,” įsimaišė lordas Hen
rius, “ar ne, pone Grayjau?”

Dorianas neatsakė, bet nu- 
ėjo, nekreipdamas dėmesio į 
priešakį savo atvaizdo ir atsi
grįžę prie jo. Pamatęs, jis at- 

Doriaąds jGęayjus klausėsi* sitraukę kiek toliau, o jo vei
das staiga paraudo iš smagu
mo. Jo akysę pasiroide džiau-| 
^smo išvaizdą, lyg jis butų 
pirmą sykį pažinęs pa ve. Sto- 
včjo jis ten■ iwjii<įędmnas, nu- 
stebmtas* ■ neaiškiai j ausda- 

jqg HąihyajMlųs kalbėjo 
į jį, bet ąepągaudąmas žod
žių prasmes. Jausmas jo pa
ties grožio atėjo Jaip, lyg ap- 
sireišįkimąs. Ptemifta Jis nie
kad tąip nejaųlė.' Baziliaus 
Halhvaj’do Įkmnpbiųcntai, ro
dėsi jam, buyo tai tik perdė- 
jbnai žąyčjatj$p draugišku
mo. Jis klausydavo jų, nusi- 
juoMavo ir ■ užmiršdavo,

rei- 
papasakoti jums ką 

ma- 
jei-

Kas čia atski

išplestoiųisi .akimis ir ąbejojo. 
Alyvų šakelė nukrito iš jų, 
rankos ant žyiĮgždų, 
ti bitė apskrido aplink šakelę1 
kelta sykių. Tada pradėjo, 
grumtis per žvaigždelių pavin 
dalo žiedelius. Jis lų^ižiurėjo 
to mažb valįcįo sų Jųp keistu, 
dėmėsią į mažjiš daiktus, km'į' 
mes nuduodame, .bijodami!

nępaiąisomus ( nepasisękppris, 
atiduodamas savo gyye- 

ų|jųą igųprantamfb prastieiųs 
jr yiuįgariškiems. Tie jtąi y&r

k eąrgliiąnti siekiai, ųetikri ide 
pavojus gręsfa, nes iūttsų ^ amžiaus, Gyvenki

■bijųdaipi! 
svarbių, (Įąįktų, arba sujndMįi-; 
ti kokiai^ naujais jaųsiųai^ 
kurieųrs mes pesurandaiiųj iš-, 
sįrciškw°, arba kokiai nors 
įpinčįaį ų^ipsdinų^ įy sjaųja 
užpųoliią wisų šaųkįant 
t^siduoti. Fo valandėlės' bitė 
nuskrido. Jis matė ją lendant Jie neturėjo jokios įtakos pa
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CHICAGOS
ŽINIOS

Buvę valdininkai — ad 
vokatai atidarė 

vo afišą
sa-

Lee K. LaRochelle,

šaiposi is William 
R. Hėarsto

buvęs 
Personai Property Tax Division 
pirmininkas, C. Waylarid 
Brooks, buvęs Valstijos prokti’ 
roro asistentas ir William Wal- 
ruth, buvęs prokuroro “civil 
law division” pirmininkas ati
darė ofisą First National Bank 
rūmuose. Firma vadinsis La
Rochelle, Brooks & Walruth.

avė. Tfys vagilių dratigai pa
bėgo. Suimtieji yra William 
Carey, 23 m., 635 West 46th 
piace* ir James F’ordan, 17 m. 
Nužiūrimai kad jie yta dauge
lio langų išdaužymų kaltinin
kai. .

Sako, Henry Fordo 
dirbtuvės pradeda 

daugiau dirbti

Nori panaikinti baus 
mes už suvėluotus “real 

estate” mokesčius

Samdo naujų darbininkų 
didino karų gainybą

pa-

Smerkia jį už editorialą ragi
nantį skelbti specialius ma
joro rinkimus.
Chicagos didlapiai, kaip “Dai

ly News” ir “Chicago Tribūne” 
užvakar šaipėsi iš William Ran- 
dolph Hearsto, leidėjo “Herald 
and Examiner” ir “Chicago 
American”.

Už vakarykščio j e “Examiner” 
laidoje jis paskelbė editorialą, 
kuriame ragino skelbti specia
lius majoro rinkimus, nes, sa
ko, žmonės turi išreikšti savo 
nuomonę dėl kandidato, kuris 
užpildys Cermako vakanciją. 
Minėti laikraščiai atkirtoHears- 
tui, kad specialiai majoro rin
kimai kainuotų $500,000, kuo
met miestas’ neišgali apmokėti 
mokytojus, policistus ir kitus 
darbininkus. Jie sako, kad 
žmogus sėdėdamas San Sime- 
on, Cal., mėgina diktuoti Chi- 
cagai ką daryti. Prie progos 
primetė HearstUi visus “grie- 
kus”, kaip rėmimą W. H. 
Thompsono, už nešvarumus 
prašalinto Walkerio, etc.

James W. Stevens be 
sąmonės greit mirs

James W. Stevens, 79 metų/ 
buvęs Illinois Life Insurance 
Co. viršininkas be sąmones. Ti
ki, kad jis greitai mirs. Jis 
yra apkaltintas už bendrovės 
nubankrotavimą.

10,000 žydu protesto mi
tinge; smerkė Hitlerį
10,000 Chicagos žydų vakar 

susispietė Auditorium salėje ir 
aplinkinėse gatvėse masiniam 
protesto mitingui prieš antise
mitizmą Vokietijoje. Kalbėjo 
Indiana gubernatorius McNutt 
ir kiti.

Susirinkusieji priėmė protes
to rezoliuciją, kurioje smerkia 
Hitlerio valdžios “sistematišką 
ir brutabšką represiją” 
Vokietijos žydus, kurių 
apie 550,000.

prieš
yra

4
Becker pakistas už 

kauciją

Chicago real estate board 
pareikalaVo iš teisėjo McGoor- 
ly uždrausti Cook apskr. iždi
ninkui McDonough imti 1% 
pabaudos už suvėluotą pirmą 
1931 real estate mokesčių dalį. 
Jeigu reikalavimas bus išpildy
tas, tas sutaupytų Cook apskri
čio namų savininkams apie 
$500,000. Terminas sumokėti 
pirmą mokesčių dalį pasibaigė 
kovo 20 d.

Šaukia Co-operative So 
ciėty of America šė- 

rininkų sus-.
Dr. C. C. Kirkwood, komite

to pirmininkas, šektaadienį, 
bal. 2 d. šaukia City Stdte 
Bank ir Co-opbrative Šociėty 
of America iiiVėstofių stisirin- 
kimą; adresu 4152 West North 
avenue. Kviečia visus suinte
resuotus susirinkime dalyvauti. 
Pradžia 3 v. p. p.

ANUPRAS F. DOLIK

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 28 dietų. 3:30 valandą pa 
piet 1 93 3 m., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Johanną. po tėvais Kirkickai- 
tę. 5 sūnūs. Joną. Pranciškų- An
taną. Juozapą ir Edvardą ir dvi 
dukteris. Anelę ir Veroniką, pus
brolį Martiną Dolik ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 4 628 
So. Wood St.

Laidotuvės įvyks . šeštadieny ba
landžio 1 dieną. 8:00 vai. ryto 
iŠ namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Anupro F. Dolik 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Sunai, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

CICERO. — Sterling Morton 
mokyklos kontrolierius Joseph 
A. Becker užvakar pareiškė, 
kad jis neišeikvojo mokyklos 
pinigų, kuomet po keturių sa
vaičių slapstymosi pasidavė Ci
cero policijai. Jis buvo paleis
tas už $1,000 kauciją.

Mėgino nušauti 2 alaus 
gengsterius

Nežinomi asmenys užvakar 
mėgino nušauti du Detroito 
gengsterius, kurie prteipažiho 
vežę alų i Chicago. Jie yra 
John Carrick, ir Michael Welčh. 
Pirmasis sunkiai sužeistas.

Sunkiai pašovė du 
gų daužytojus

lan;

pašo- 
paste-

Policija užvakar naktį 
vė du vagilius, kuriuos 
bėjo nešant vogtus tiibtis iš 
krautuves, adresu 3479 Archer

■Mokytojai eis prieš mo
kyklų tarybų reikalau

ti algų
Tęsdami savo reikalavimus, 

kad valdžia užmokėtų jiems 
užsilikusias algas, Chičagoš 
mokytojai vakar nutarė su
rengti demonstraciją mokyklų 
tarybos Darių posėdyje. Už
vakar jie surengė demonstra
cijas majoro Corr ofise, į kurį 
suėjo dainuodami ir nešami 
plakatus.

Du plėšikai vakar Užpuolė 
Sheridaii Plaža* viešbutį, 4605 
Sheridan Road ir pavogė 
$1,500 iš jo kasos.

50 metų moteriškė vakar 
įbrido į Douglas Park tvenki
nį ir paskendo. Policijai pa
sisekė išgriebti jbs- lavbilą.

Šiandien paskutinė die
na paduoti skundus 
priėš 1931 mokesčius
Šiandien yra paskutinė die

na įteikti skundus apskričio 
apeliabihei tarybai dėl 1930 
metų real estate mokesčių;

Chicagos H; fiordo dirbtuvės, 
gaminančios automobilius, pra
deda dirbti geriau ir priima 
naujų darbininkų. Eina kalbos, 
kad dirbtuvė priimsianti apie 
1,000 darbininkų, nes padidino 
karų gamybą.

Daugelis senųjų darbininkų 
eina ir maldauja, kad juos pri
imtų atgal, bet deja, ne visi 
yra priimami. Tai daro dėl į- 
vairių priežasčių, kaip seno am
žiaus, sužeidimų ir neganėtinai 
ištikimo vergavimo blokinių “li
žių” viešpačiui,
Daugiausiai darb. samdomi 

aplinkiniais keliais
Daugiausiai darbininkų pri

ima aplinkiniais keliais per ge
rų Užvaizdų rekomendaciją. Se
nas Petras irgi porą kartų mė
gino parduoti atgalios savo jė
gas “Henriui”, bet ikišiol ne
pavyko tai padaryti;

Bedarbių sueina tūkstančiais, 
bet retai kuriam pavyksta dai> 
bas gauti;

Išnaudoja bedarbius
štai vienas purvinas bedarbių 

išnaudojimo būdas, kurį prak
tikuoja užveiždos. Pėrčitą sa
vaitę reikėjo dviejų darbininkų. 
Užveizda pasiėmė MuS bedar
bius ir nuvedė juos į dirbtuvę 
“jšegzaminavimui”. Kiekvienam 
davė dirbti po 30 minučių. Du 
kurie pasirodė tinkamiausi bth 
vo priiriitij o kitus tris prašali
no. z

Bedarbiai suėj£ nito ankstybo 
ryto išstovi prie dirbtuvių per 
Visą , dieną, neš itežinb khoftiet 
gali samdyti naujų darbininkų 
ar šaukti seųposius darbinin
kus pagas jų, “bėdžių” nuttae- 
rius.—Senas Petras* .

.A.MĮi..a fcaAVu jaat i

Bedarbiai reikalaują 
pašalpos turės duo

ti priesaika kom.

if teškančių pašalpom išpildyti 
tam tikras blankas ir prisiekti 
tiž jų turinio teisingumą.

Priežastis šio įstatymo pralei- 
ditntii gludi štai kame, praneša 
III. eta. relief komisija. Pasta
ruoju laiku paaiškėjo, kad kai 
kurie žmonės, kurie gauna ar
ba gavo pašalpą — turi gana 
stambias stirnas pinigų bankuo
se. Jos siekia nuo $500 iki 
$10,000. Vien Chicago Heights 
bankuose komisija surado, kad 
keli “varguoliai”, gauną pašal
pą nuo valstijos banke tu4ri 
$42,342.39.

Panašus dalykas įvyko su 
tulu Radę Ostovich, 49 metų 
Joliet gyventoju. Jis ėmė pa
šalpą ilgą laiką. Kiek laiko at
gal nutarė “išvažiuoti Europon” 
paviešėti. Ir Čia komisija ra
do, kad jis turi $7,500 banke, 
savo žmonos ir dukters vardais.

Toliau, tūlas chicagietis Ge
orge Pappos, kuris gavo pašal
pą, paaiškėjo, turi darbą ir gau
na $29—$40 algos j savaitę.

Illinois Emergehcy Relief 
Commision sako, kad ji suren
gusi užbėgti kelią panašiems da
lykams, bet ji negali jų išveng
ti, jeigu kai kurie pasiturį žmo
nės ieško pašalpos ir atima

-..... ---i. / ... j .. ii \..i ii ............. l i r i ........................

duonos kąsnį iš bedarbių, kurie 
nieko neturi . Panašus dalykai 
yra lygiai vagystei. Komisija 
taipgi kreipiasi į pačius bedar
bius, kad jie apie panašius Žmo
nes jai duotų žinią.

—i-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Gfaboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patatnavimai lai- 
dotuvėiė ir kokiame rei
kale visuomet eiti tąži* 
ningas ir nebrangu! to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- 

h rių.
3307 Aubum Avė,

CHICAGO, ILL.
.>iii ■ MUSoiiif i ................. .....MMmIį

Gietuvjai Gydytojai

Grabeliai
Telefonai .Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turid automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Atlbtirn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Pettikėliau j erdvesni ir patogeiną vietą

3325 So. Halsted St.
Vdaiidos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir uiio 6 iki 8 vakare 
Iventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai
Re* 6600 South Artesian Avemu 

Pbone Prospect 6659 
Ofiio Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Ha,M Suut 
CHICAGO. ILL.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą

Ofisai: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Seredomii ir nedėliotai* pagal sutarti 
Regidencija 6628 So Richmond Street 

Telefonai Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų Ir Vuifcų ligų Specialutl 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrai seredomis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare Utarninkais b 
Ketvergiu.

R.I TA HYDE PAR*

t ei. Lafayette 3572 

J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

, ir apielmkėje. 
graži 
kai.
I A V.

I. J, ZOLP
GRABORIUS 

1646 Wesi 46 St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tek Cicero j 724; Koplyčia dykai

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avertuė 

Pbone HEMLOCK 7828

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidalyti! Ii pači* 
entus priimsiu pridedant nuo pirmadie

nio, sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero, IU.
!■■■ M ii...Si ■■■ ■■■*■ »■<*» i ii į '■■■■■A

Įvairus Gydytojai
Pbone Atmitage 2822

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

GrjŽi U Europos ir cit priktiJkuoji 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7-9 P M. Sekmadieniais ir ketvirtadit 

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel BOULEVARD 9194

1145 Miltvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
S e rėdos vakarė uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

A. MONTVID, M. D.
‘ Weit Town State Bank Bldg. 

2400 W Madūon St.
Vai. i iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brumwick 0597

Illinois emergency relief com- 
nusioh rodo, kad gerai pasi
turį žittttaėš klastingais bu
dais gauna pašalpą

.firumiAiini...—-u ■■■■■■■

Kiek laiko atgal Illinois le- 
gislatura pfiėtaė “Emtaett Mo- 
Grath” biliUį kuris feikhlatija

Lachavicli ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauji laidottttese L_
Reikale meldžiame atdįšattkti, 

darbu busitf uzganedi 
Tel. Canal 2515 ar„

2314 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 & 49 Ctf Ciceru Iii.
f et Cicero 5927

Lietuves Akušerės
Mes. ANELI A K. JARUSH

kuopigiauiia. 
, 0 musų 

_ „JinU. 
arba 2516

A. L. Davidonis, M.D
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kėnwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

apart Iventadienio ir ketvirtadieiiio

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviam! žinomai per 33 «■» 
tur kaipo patyrei gydytojai ebifurgtiit 
akušeris •, 
J Gydo įtaigiai ir chroniikae ligai vyrų 
moterų ii vaikų pagal natajatuinii me 
todui * X-Ray ir kitokiai elektroj prie 
taisai. 

Ofisai ir Laboratorijai ' 
1025 (V. 18r* St., nifoli iforpao Al 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
ano 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

tipdi Pirk 6755 «r Central 746*

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 Sdatft VVtstern Avinai 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. CftARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metti 

OFISAS 
4729 Bėttih AthUmd Ave.t 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Kėdfl. nuo 10 ikt 12 ▼. dieną 

Phoa* Midvvay 2880

iWnTiW

6109 A/fednp 
Avenue 
Phont

, Htintotk 9352 
Patarnauja $tia gim
dymo namuose ar H- 
gouinfsė, duodu ma- 
&agė; efėctric treat- 

if rhagnetic 
bhhketd k t. t; 
MoteHihS ir mergių 
no* do-
mah

•UMmMUUKM

9

H

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHlftUltGA* 

4142 Archer AvehtiA 
Telefone Virflinl* 0B36

.  - —   ............................................ ia.i»'m1 Jfc-

Phcne Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIb 
Dentistas

4645 8o. Ashland Avė
arti 47th StreH

DR. A. L. YUSKA 
2422 V. Mmnutf M. 

kampai 67tb ir Arteįian Aie 
Telefonai Grovehill 1595 

Va'landot nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, įeredomi po pietų l» 

nedžlioma pagal
t/, į  'iilllf- II.JI.LL. If -.11-111. ..... ........ J  ii M I II II

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boutevard 2800 

RtH. 6515 5*0. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

Marijona Rajauskienė
po tėvais Laurenčiutė

Mirė kovo 28 d., 1933 m., 10:45 vai. ryto, pusamžiaus. 
Kilo iš Suvalkų rėd., Alytaus apskr., Ūdrijos parap., Jac* 
konių kaimo. Amerikoje* išgyveno 26 m. (

Paliko dideliame nubudime vyrą Antaną, du sunifs, 
Stanislovą ir Mykolą, tris dukteris: Oną Šatas ir žentą 
Raimundą, Prancišką ir Stelių, švogerį Juozapą, pusbrolį 
Martyną Laurencą, pusseserę Karpienę, o Lietuvoje, bro
lį Ignacą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2655 W. 69th St., tel. Republic 
8894. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 1 d., iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėta į Gimimo Panelės šv. parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Vyras, Stinai, Dukterys, švogerjs, žentas, 
Pusbrolis, Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabučius J. J. Bagdonas. 
Telefonas Republic 3100.

TĖVAS IR SŪNŪS JUOZAS

GRABORIAI
JO METŲ PATYRIMO GRABORIAVIME 

Ypat iškas. Simpatingai Laidotuvėse Patarnavimas

5340 So. Kedzie Avė 
Td. REPUBLIC 8340 

Skyrių neturime

... vaitush, opt; 
LitniViŠ AKIŲ SPECIALISTAS 

jtiiHpfmį; kttfii ėsti 
bridUitihO gaivoj fkaūdėjimd, ivaigimo 
ikta.......................... nėfvnottkmo, įkandamą
ikią karštį, turima kataraktą, atsitalao 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
efofagai akinihs. Visuose atsitikiniUoiė 
gzaniinavimas daromas sb elektra, paro- 
iariči* hiažiatiitiM klaidas. Spčcialė a(yda 
.tlctaįiama į mo^kldf ttikft; Valg
ios nuo 10 iki 8 v, Nedčliomis pagal 
<utartj. Akinių kainos per pusę pigiaua, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė, 

Pbone Boulevard 7589

Tel. Vards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPEfclALISTAS

Palytimu 
KpmplikUotdOM 

Atiitikimuosą

Ofisas k Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th 

Itampls Halsted Št 
Valandos nvo 10—4, nuo 6 iki 

Ncdčliomb nuo 10 iki U

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rež, Tel. Victory 2343

DR, BERTAS!!
, 756 W. 35th St
, Čor. of 35tb B Hilsted Ste) 

Ofisu valandos nno 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutarti.

'i iri m i i ■».      , „i   , -,. , „įą,
Ofiso ir Rtz: Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St 

~ (čor. of 35tb « Halsted Stt) 
Ofiso valandos: rtno 2*4, nuo 7-9 

Nedėldieniaia pagal sutarti.
i-i■ į n.;..'.......,.... . ,...... ■ -; ..... ,niiĮį.

Daktaras V. A. Šimkus 
„ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir ndo 7 iki 

Nedčlidmii mio 10 iki 12. 
3343 Soath Halitid Street 

Td. Boulevard 1401

nedžlioma pažai Itttiririma

Ofiso te< Lafa**tte 7011

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Telefonu Yarda 0994

Dr. MAUR1CE KAILN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pi«

7 iki 8 vai. NėdJl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephbne Plaza 3200

........... ■■■■............... ■■■;■................-.... ...... . .... ...a................ .....

Ofiso: Tėl. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. R0TH
Rūtas Gydytojai k Chirurgai 

SpatiafBftn orfdt lipų b veneriiką Itgn 

3102 So/ į'aisted St 
kampu 31 lt Street 

Valu 10——lt f. ryto 2—4, 7—9v.v 
Nėdflioniti k ittnradieniaii 10—2

i m- ■■»■ ■■ i n......................

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearbom 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel.' Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 
. . ——i. i........... ............... —„

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W, Monroe St, prie Clark 
Telefonas Stato 7060; ValandOB 0—6 
West Side: 2151 W. 2Žnd St. 

PanedėUo. Semtos ir PStnyčtos vak. 6 iki 0 
Telefonas Roosevelt 9000

Nantah «459 S. Rockwel! Stre 
Ularninko. Ketverto ir Subatos vak. 7 i 

Telefoną* Republic 9000



Ketvirtadienis, kovo 30, ’33

POLICIJA SUĖMĖ PENKIUS JAUNUS LIE
TUVIUS VAGILIUS

Daužę krautuvių langus ir jas apiplėšinė 
davę; turėjo vogtų prekių iš krautuvių

Du nežinomi piktadariai iš
daužė Bridgeporlo krautu
vės langą ir panagė daug ba
tukų.

langų 
apio-

Visi sulaikyti ir tebėra poli
cijos priežiūroje.

O šios savaitės pradžioje, 
apie 5 vai. ryto du nežinomi j 
piktadariai privažiavo su au
tomobiliu prie krautuves ad-l 
resu 3101 South Halsted StJ 
Vienas jų palikt) automobily
je, o kitas pagriebęs tuščių 
pieno butelių dėžę paleido ją

Kelias dienas atgal Chicagos 
policija suėmė penkius jaunus 
lietuvius vagilius, kurie prak
tikavo užpuolimus ir 
daužymus Bridgeporlo 
linkės krautuvėse.

Visi jie yra jauni, dar be
veik vaikezai, bet patyrę ir 
įgudę savo “darbe“. Policija 
juos suėmusi rado prekių vog
tų iš didžiųjų miesto krautu
vių ir mažesnių įstaigų.

Žinoma langas subyrėjo.

toniobilį ir nuvažiavo savais 
keliais, greičiausiai, panašų 
žygį pakartoti kur kitur.

Šaukia svarbų L.S.S. 
centralinės kuopos 

susirinkimą

ve na n t i ems Chi vagoje

Apkalbės darbininkų šventės 
Pirmos Gegužės paminėjimo 
surengimą: susirinkimas į-

Chicago School for Social
iam, 3252 Wcst North avenue, 
praneša, kad atidaro spccialę 
anglų kalbos kliasę svetimtau
čiams 
įvyks 
8 vai.

bet “Naujos Gadynės’’ choras 
tų dienų rengia maskaradinius' 
šokius Meldažio-Palulio sve
tainėje, 2211 Wcst 23rd place. 
Pradžia 7:15 v. v. Už geriau
sius kostiumus bus duoda
mos dovanos. įžanga liktai 25c

šokiams gros George Stepo
navičių us-Stephents Bevelers 
orkestras. Visas uždarbis eis 
“Naujos Gadynės’’- choro pa
laikymui. Senas Petras.

Šiandien chorvedžiaiiinki". ma'o"fki,$ pr^ti .1.tnasmj (mhssmeeting) susirinkimą, įvyk-

svarstys “Lietuvių 
Dienos” klausima

Tarsis apie chorų dainavimą 
ir programą: susirinkimą 
šaukia programo komisijos 
pirmininkas J. P. Varkala,

Norėjo sutaupyti 
centus, bet pra- j i

rado gyvybę

| šįvakar, K vai., visi Chicn- 
gos lietuvių chorų vedėjai da
lyvaus siu irinkinie, kurį šau
kia Chicagos Pasaulines Paro
tos Lietuvių Sekcijos vice-pir- 

įmininkas ir programo komisi
jos pirmininkas J. P. Varkala.

Susirinkimas įvyks Univcr-
Traginga mirtimi mirė lietu- 'sa^ Kliube, 814 VVcst 33rd St.į 

vis, 7-iŲ vaiku tėvas, Anup- Į J“™**’ 
ras F. Dali kas. •

vieno
fero”. Paliko sep-

na vinių Lietuvių Dienoje, ku
ri įvyks liepcis 16 d., ir ap
svarstys programo klausimų. 
J. P. Varkala kviečia visus 
churų vedėjus susirinkime 
būtinai dalyvauji.

stanti penktadienio vakare, kovo 31 d. 
7:30 vai. vak, McKinley Park svet., 
prie 3 9 ir S. Western Avė. Reikalas dėl 
dalyvavimo kapinių dienos apvaikščioji- 
me ir Pasaulinės parodos prisirengimui, 
bus gerų kalbėtojų ir muzikalis progra
mas. Kviečia visus

Lietuvių Skyrius of 
The American Legion.

Meldžiu įsitėmyti. Labai daug nusi
skundžia mano pacientų ir taip žmonių, 
kurie nori su manim pasimatyti ir ne
randa manęs ofise. Siuomi meldžiu jsi- 
tėmyti valandas priėmimo. Mane rasite 
visada: Iš ryto iki 10 vai, ir vakare 
nuo 6 iki 9 vai. vakaro. Ne kitaip.

Užinteresuotiejie prisilaikydami aukš
čiau paminėtų valandų — neturės pro
gos nusiskusti, kad nerenda manęs ofise.

DR. A. L. GRAIČUNAS 
3310 So. Ha’.sted St., Chicago, 

Tel. Yards 3162

RADIO KLIUDO
PROGRAMAI

m.

CLASSIFIED ADS
Senas Auksas

Old Gold
VISUOMET TEISINGA CASH 

kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. U. S. Smelting 
Works (The Old Reliable) 39 South 
State St„ kampas Monroe, 4tos lubos.

Business Service
, -PĮznio PątarnavimaH

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rėndaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi' 
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. {žymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 40 metu

For Rent
RENDON 3 kambariai, 25 24 Lime 

St., 2 lubos, užpakaly.
Tel. Yards 3954

Help VVanted—Femalc
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių vilnonių 
skudurų sortuotojų, minkštos vilnos. J. 
Chapman 8 Sons, 2511 W. 18 St,

Business Chances
Pat davimui Bizniai

SALIUNAS PARSIDUODA su vi
sais įrankiais. S. Šimkus, 2445 West 
47tb St.

PARSIDUODA grosernė ant biznia
vo! gatvės, labai gera vieta, labai pigiai. 

5752 S. Racine Avė.

Chicagos Lietuvių LSS. Cen
tralinės kuopos valdyba šau
kia svarbų narių susirinkimų, 
kuriame apkalbės ruošimąsi 
darbininkų šventei Pirmai. Ge
gužės. Kuopa planuoja šių 
svarbių kiekvienam darbinin
kui dienų atatinkamai pami
nėti ir rengs specialį paminė
jimų.

Visi kuopos nariai raginami 
susirinkime būti, nes, sako

darbininkams. Pamokos 
kiekvienų ketvirtadienį, 
vak. 59 E. Monroe st. 
C. A. rūmuose, penkta

me aukšte.
Mokytoja yra Eva Cowan, 

High school mokytoja ir veikli 
darbuotoja darbininkų rate
liuose.

Kliases nusitęs iki gegužes 
25 d. Už visų kursų reikės 
mokėti tiktai $1.00. Toji mo
kykla, tarp kito ko, dėsto Mar
kso ekonomijų, darbininkų 
žumalizmą, darbininkų pro
blemų mokslų ir socializmų.

PRANEŠIMAI

o reikia kuo geriausiai šven
tei prisiruošti.

“N a ujos Gadynės” 
choras rengia mas

karadinį baliųSocialistų organizacija mokys 
darbininkus anglų kai. Chi- 
cago School for Socialiam 
atidaro specialę anglų kal
bos klasę darbininkams, gy- stengiasi vienas kitų apgauti,

šeštadienis, balandžio 1 
yra diena, laike

d., 
kurios visi

šalį važiuojant 
jie paprašė šo- 
“pavežetų”. šo- 
abu vyrai įsi- 

dešinjjį šonų.

Lietuvis Anupras F. Dolikas, 
4628 South Wood street, mirė 
dėl septynių centų 
gatviakario
tynius jaunus vaikus našlaičiais 
ir žmonų. Buvo apie 48 metų 
amžiaus.

Užvakar apie devintų valan
dų ryto laukė gatviakario prie 
47-tos ir Halsited gatvių kam
po su kitu lietuviu Jonu Go- 
himbskiu. Pro 
galvijų trokui, 
ferio kad juos 
feris sutiko ir 
kabino į troko

Tuo tarpu, šoferis pavažia
vęs kelius blokus ir norėdamas 
leisti kitiems keleiviniems au
tomobiliams pravažiuoti pro 
šalį, pasuko į dešinę gatves 
pusę. Privažiavo taip arti prie 
šaligatvio, kad Anuprų Dolikų 
trenkė visu smarkumu i tele
grafinį stiebų.

Sunkiai sužeistas jis buvo 
nugabentas į Cook ligoninę, 
bet ten netrukus mirė. Coro- 
nerio tyrinėjimas įvyks šian
dien apskričio lavoninėje. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, pa
tarnaujant J. F. Ęudeikiui.

Chicagos LSS. Centralini kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą penktadieny, kovo 
31 dieną, 8 vai. vakare, Naujienų name. 
Taigi draugai būtinai atsilankykite į šį 
susirinkimą, nes turime, labai svarbių 
reikalų apsvarstyti, o ypatingai, turime 
tinkamai prisirengti■ prie pirmosios ge
gužės. Kviečia Valdyba.

• Sa ' '• »
Pagal įsakymą Didžiojo Perkūno, 

Krivių Krivaičio irylių Krivių Vaidilos 
renkasi penktadieny,kovo 3 1. 193 3 bro
lio C. Kairio raštinėje,’ 333 S. Ashland 
Avė., kaip 8 vai. vak.

Didžiojo Perkūno pageidavimu yra, 
kad į šį susirinkimą atsilankytų visi 
buvę, esanti ir busianti broliai, taipgi 
ir visi tie, kuriems brolija yra skolinga 
arba broliai skolingi brolijai. Žaibas.

Lithuanian Improvement Association 
ir Citizens Club of Town of Lake, lai
kys susirinkimą ketvirtadieny, kovo 30, 
1933, 8:00 vai. vak. Šv. Kryžiaus pa
rapijos svet., 46 St. ir Wood St. Šis 
susirinkimas yra labai svarbus, visi Town 
of Lakekiečiai, namų savininkai, seni 
ir jauni, esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime, kad galėtu
mėte aptarti ir sustiprinti šią organiza
ciją, kuri yra mums ir musų jaunuome
nei labai reikalinga. Valdyba.

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 K1LOCYCLES.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Garsinkitės “N-nose”

-------------- ----- ----------------- -----------------------------------

■■ * J į y t

Skelbimai Napjięnose 
duoda naudą>t|lelto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS { LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

Taip S veln ųs kaip Old Gold

© P. Lorillard Cv..Inc.

i Fred 
Waring's Pennsylvanians kas Trečiadienio vakarą

2608 West 47th St

NAUJOJ VIETOJ

PAINT

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Rantančioms, Vedėjas.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: Čgų
Sienoms popiera rolelis .......... WW

ir augščiau
SPAR Varnish, galionas $ 1.25
FLAT Paint, galionas $ 1.59
3214 So. Halsted St.

PER8ISALDYMA8 VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

ApųlsauRokite nuo persilaldltno re
guliariai Išvalydami savo vidurius I 
Laikykite savo vidurius iluosal, pra
šalinkite nuodijančių medegų! Vartoki t 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

CLASSIFIEDADS
Financial

Finansai-Paskolos

ATSUKITE savo priimtuvą ir pasiklausykite 'r—~ * • * - ■ — ------

—Per Columbia Tinklą.

NATUBALIŠKAS ŠVELNU
MAS ... padaro golfininkij 

pasekmingu arba cigaretę gar
siu. švelnumas padaro visa ge
ru cigaretų ypatybių sutraukų 
... ne erzina gerkles, šaltumų, 
smagiai paskaninti ir smagios 
skonies. NATUBALIŠKAS 
SMAGUMAS .,. Jus to nerasite 
šiurkštams tabake. Jus to ne
rasite artificiališkai paskanin- Ir

tame tabake. Bet jus visuomet 
rasite gryname-tabake OLD 
GOLD ... padaryti iš švelniau
sių, prirengto Turkiško ir na
mie auginto karalaitės lapelių 
... Gamtiškai paskaninti.

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO. 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

Partners Wanted
Pusininku Reikia

Geresnio TabakoAtsiminkite 
niekur neauga kaip kad varto« 
jamia OLD GOLD.
Ir jie yra PILNO SVARUMO

. * 1* ' f. " • v ' \

Švelniausi AMERIKOS CIGARETAI NĖRA SUKOSfiJIMO VISAME 
VEŽIME

PALIKAU našlys, 42 metų, be vaikų. 
Turiu 2 farmas, 40 akerių ir 120 prie 
garsingo miesto Hot Springs, Ark. kur 
aš atgavau sveikatą ir kur tūkstančiai ki
tų atgavo sveikatą. Duodu progą mote
rims ar vyrams su šeiminomis psisidėti i 
partnerius prie didžiausios farmos arba 
mažosios. Visą nupirkti pigiai ant leng
vų išmokėjimų, čia farmeriauti yra leng
viau negu šiaurinėse valstijose ir daug 
pelningiau. Galima auginti dvejus derlius, 
vieną vasarą. Čia vasaros ilgos, žiemos 
kaip ir nėra 
ta, pinacai, 
niai, agurkai ir tt. čia farmerlai blogų metų 
mažai tejaučia. Rašykit John Ai A— 
U. S. Highvvay 270, Royal, Ark.

Čia vasaros ii
Čia auga pelningi vaisiai, va 

bindzai, cukraus lendrės, žir

VISUOMENĖS ATYDAI
| Turime gerų pirkinių pigiai už casb 
ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas".

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus. 
PAUL M. SMITH 8 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas, “dovvn spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CQ. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgi- 
čius, Namus, Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

Didelis knygų ir gintarų pasirinki
mas — nupiginta kaina. Musų kny
gyne randasi šimtai skirtingų knygų t 
apysakų, istorijų, mokslų knygų, juo
kų, monų, muzikalių dainų ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Hahted St. 

Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS geras vyras ant ūkės 
dirbti, katras gerai supranta visą ūkės 
darbą ir gali karves milžti, $10.00 j 
mėnesį. Girtuokliai ir tinginiai neat
sišaukite. A. S. 19 N. Lathrobe Avė.

PATYRĖ operatoriai prie .moteriškų 
kautų, nuolatinis darbas, gera mokestis. 
D. T. Garment Co., 1231 N. Ashland 
Avenue.

i Ambrose 
ighvvay 270, Royal, Ark..

PARDAVIMUI kampinė grosernė — 
gera vieta dėl saiiuno — 5 kambariai 
pagyvenimui. 2 masinom garadžius. Ren
da pigi. Priežastis, turi du bizniu. 4159 
So. Rokwedl St. Atsišaukite 2614 W. 
42 St.

PARSIDUODA grosernė pigiai, gera 
vieta, 4 kambariai, pagyvenimui. Renda 
nebrangi. 1904 Canalport Avė.

Farms For Sale
rTklai.^ardavjriini

FARMOS Illinois valstijoj, didelės ir 
mažos, arti miesto, prie cementinio ke
lio, geros vietos. 80 akerių — $1800. 

$1600t 114 akerių —
$20 už akerj. 

$1050, 121 akeris — 
$29 už akerį, visos su budinkais. 160 
akerių $10 už akerį be budinkų.

Roy Layson, Mason, III.

80 akerių 
$2800. 1 18 akerių
20 akerių

Exchange—Mainai
5 KAMBARIŲ 

karštu 
džius, 
Kas iš 
duosiu

mūrinis bungalov 
vandeniu šildomas, 2 karų gara- 

mainysiu ant nedidelės farmos. 
lietuvių farmerių suteiktų žinią, 
atlyginimą.

K. P.
7200 So. Wood St., 
Tel. Republic 8114

ti

Real Estate For Sale 
jeroĮĘ. Pardaviįinui _ 

PARDAVIMUI — 
BARGENAI t 

Tai yra gal paskutinė proga irasipirk- 
panašius bargenus.
$100.00 cash likusius išmokėjimais

kas mėnesį nupirks dviejų augščių mū
rinį namą. 2 flatai. Kaina $3200. Sa
vininkas priims $1000 bondą arba tuš
čia lota kaipo dalinį įmokėjimą.

$100.00 cash likusius ant išmokėji
mo nupirks gražų cottage su dideliu lo
to priemiesty, Kaina $2500.

$150.00 cash likusius po $25 i mė
nesį nupirks dviejų augščių namą su 
cottage užpakaly. Kaina $2200 ant 
Morgan St. arti 18th St. Savininkas 
priims teal estate Bondą kaipo dalį įmo- 
kėjimo.

FRANK J. PETRU, 
1443 W. 18th St., 

Telefonas CANAL 0806

FARMA 80 akrų Wis. su budinkais, 
gyvuliais ir mašinerijom, preina prie 
upės, mainys ant namo. 120 akrų fartna 
Mich. su budinkais, gyvuliais mainys 
ant namo.

Bungalow 6 kambarių Marųuette Park 
parduos pigiai arba mainys ant lotų ar
ba morgičių.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė. Virginia 0757

PARDAVIMUI 1 akras, 5 kambarių 
namas, garadžius, vištinyčia, bargenas. 
kam reikalinga, 108th St. ir Central 
Park Avė. Atsišaukite 10337 South 

, IdB Spaulinding Avė. Cedercrest 0580.

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų -skel
bimų skyrius 
kalba!

Malonu girdė*i, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletu dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




